


















 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 

 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 godkänns. 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-05 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00019 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180904 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2018-09-17 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2018-00019 1.2.4.1 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 godkänns. 

Ärendet i sin helhet 
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2018 har upprättats och ska skickas 

till Kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2018-09-17
2. Skrivelse, 2018-09-17
3. Bilaga - Budgetuppföljning t.o.m. augusti 

2018 
Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Ulf Olsson 
Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 
VD 







 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de 
kommunala bolagen 

Kommunfullmäktige har beslutat om Delårsrapport januari-april 2018 för 
nämnderna och de kommunala bolagen vid sammanträdet den 20 juni 2018. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2018-08-29 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

2018-08-30 Annette Carlson 

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00017 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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    PROTOKOLLSUTDRAG 
   Sammanträdesdag 

    2018-06-20 
 

 
 
 
§ 117   Dnr KS 2018-00382 1.2.4.1 
    2018-00383 1.2.4.1 
Delårsrapport januari - april 2018 för nämnderna och de kommunala 
bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 79, sid B 1537)  
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad fortsatt god tillväxt av skatteunderlaget öka 
med hela 5,1 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 80 miljoner 
kronor utöver de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som 
förmodade målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick 
nämnderna 63 miljoner kronor i målgruppsrelaterade volymer enligt 
befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. 
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos 
nämnderna bör se relativt stabil ut i ljuset av förra årets resultat. Sammantaget det 
året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet väl inom tilldelade Kommun-
bidrag. 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -42 
miljoner kronor att jämföras med + 75 miljoner kronor i redovisat utfall 2017. En 
stor försämring i sådana fall. En del av underskotten beror på engångsmässiga 
kostnader såsom den stränga vintern och renovering av stadsparksbadet. De ”nya” 
nämnderna efter organisationsförändringen uppvisar hittills under året en god 
budgetföljsamhet förutom Individ- och familjeomsorgsnämnden. Detta är 
glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta 
kontakter och uppföljningar. Av nämndernas prognosticerade underskott består -6 
miljoner kronor av godkända ianspråktagande av tidigare års ackumulerade resultat. 
Jämfört med bedömningen om det ekonomiska läget som Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL presenterade i februari har skatteunderlagsprognosen för 2018 
förbättrats med hela 0,5%-enheter beroende på att arbetade timmar ökat mer än 
förväntat i början på året. Innebär en positiv effekt med 25 miljoner kronor vilket 
är medtaget i denna rapport. Totalt ligger dock skatter- och generella statsbidrag ca 
-15 miljoner kronor sämre än Kommunfullmäktiges budget. 
Befolkningsprognoserna har nu stabiliserats på en väsentligt lägre nivå än vad som 
bedömdes tidigare. Orsaken är främst en lägre nivå på flyktinginvandringen. 
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 115,3 miljoner kronor. Prognosen 
är 8,1 miljoner kronor bättre än budget, bestående av positiv avvikelse för 
bostadsbolagen med 2,5 miljoner kronor och stadshuskoncernen med 5,6 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i bolagen är god, 
vilket är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över bolagen samt för att avkastningskrav och finansiella mål ska nås. 
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2018 med koncernbidrag. 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är god. För att behålla 
en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar och 
ökad investeringstakt är det viktigt att fortsatt generera goda resultat för såväl 
kommun som bolag. 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04, § 306 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 
Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6,0 
miljoner kronor med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkrings-
kassans förändrade tolkning av LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk 
motsvarande centralt avsatta medel. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 
2,0 miljoner kronor för  inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Annette Carlson (M) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Delårsrapport januari-april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Sociala omsorgsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag under 2018 med 6,0 miljoner kronor 
med anledning av ökade kostnader som beror på Försäkringskassans förändrade tolkning av 
LSS. Tillskottet finansieras genom att ta i anspråk motsvarande centralt avsatta medel. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med högst 2,0 miljoner 
kronor för  inredning och inventarier på Björkängsgymnasiet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 juni 2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Generell fullmakt i upphandlingsfrågor 

 
VD Svante Stomberg har för 2018 undertecknat en upphandlingsfullmakt som 
ger Borås Stads koncerninköpschef rätt att fatta tilldelningsbeslut och teckna 
avtal samt en rättegångsfullmakt som gäller vid eventuella överprövningar. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-03 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00018 2.5.1.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Mötesanteckningar förda vid planerings- och 
uppföljningssamtal 

Borås Stadshus AB har i mars 2018 fört planerings- och uppföljningssamtal 
med de kommunala bolagen och mötesanteckningar från dessa samtal redovisas 
härmed. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-03 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00022 1.2.4.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Tisdagen den 20 mars 2018 13.30 - 14.40

Bolag: Borås Energi och Miljö AB

Närvarande bolaget:

Eva Theen-Johansson, (MP) ordförande
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande  
Peter Maksinen, VD
Anna Johansson, ek.chef
Ulrica Wånggren, tf. ek.chef fr 1 april 2018

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
b) Framöver kommer vårpluppen att avhållas efter stämmorna i maj månad.
c) Kommande stämmor berördes med en önskan att ordförande i bolagen öppnar stämman samt 

närvarar vid frågestunden.
d) Resultatet 2017 kommenterades. Bolagets negativa resultat innebär att bolagets 

avkastningskrav på 20% avkastning på EK inte nås. Dock uppgår avkastningen på EK till 24 
% om man exkluderar nedskrivningen. Något mål för soliditeten 2017 har inte satts av KF. 
Istället måste såväl avkastningskrav som mål för soliditet anpassas till bolagets nya 
förutsättningar när EMC är i drift. 

e) KF kommer 22 mars besluta om krav för 2018. Som tidigare kommunicerats blir 
avkastningskravet framöver i relation till totalt kapital. Ägare och bolag behöver ha dialog 
framöver kring relevant nivå på avkastningen.

3. MÅLUPPFYLLELSE

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



Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera om 
sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för avvikelser 
från givna mål och uppdrag.

Bolagets förre tf VD Anna Johansson och VD Peter Maksinen kommenterade bolagets verksamhet 
kopplat till ägardirektivet, enligt separat bildspel.

Bolagets uppdrag; 

Trygga viktig infrastruktur
Optimalt resursutnyttjande
Minsta möjliga miljöpåverkan
Särredovisa de olika verksamheterna
Arbeta regionalt
Delta i internationella projekt (denna punkt kommer att tas bort i det specifika ägardirektivet).

Utredningsuppdraget ang. solceller: Peter Maksinen undrar över frågan som är intimt förknippad med 
uppdraget, nämligen handel med el och om man som bolag har rätt att handla med el. 

Bolaget har producerat ca 7,8 miljarder liter vatten och renat 15,3 miljarder liter avloppsvatten.
Anna Johansson kommenterade resultatet 2017 per affärsområde samt resultatutvecklingen under 20 
år, samt resultat efter finans. Resultat exklusive nedskrivning; 153 mnkr. Soliditet; 12,8 %.
I januari 2018 började 62 nya medarbetare i bolaget och man har skapat en gemensam 
underhållsavdelning. Ledarskapsutbildningar har genomförts inom arbetsrätt, arbetsmiljö, 
presentationsteknik, ”det svåra samtalet” samt inom ekonomi.
Nyckeltal: Personalomsättning 6,57 %, Sjuktal 4,7 %.

Budget uppföljning 2018; resultat för februari: 13,9 mkr över budget.
En jämförande studie rörande hushållens kostnader vad gäller fjärrvärme, VA och Avfall redovisades.
Kostnader för VA ligger på 63 kr/kvm och genomsnittet i riket ligger på 70 kr/kvm.
Ev. kan man behöva höja vattentaxan nästa år. 

Avloppsreningsverket kommer tas i drift om 6 veckor. P. Maksinen arb. med frågan hur den temporära 
organisationen ska bli primär.
Kraftvärmeverket ska trimmas in i slutet på året. Gässlösa – fortsatt kommunikation vad gäller 
överföringsledningarna. Många berörda affärsidkare menar att man har fått dålig information och stora 
avbrott menar man leder till skada och ersättningsanspråk. Ersättningsanspråk från flera affärsidkare är 
inlämnat till BEMAB. Stadsjuristerna tittar på hur att svara på anspråken. 

Fristadledningen byggs för att trygga en viktig infrastruktur. Klar hösten 2018.
Biogasens framtid kommenterades. Ägaren påpekade att det är kommunfullmäktige som har att fatta 
beslut om biogasen och kommunens satsning på denna. Det är viktigt att ägaren får möjlighet att se på 
vilka alternativ som finns och att ett bra underlag lämnas ägaren i god tid före ett beslut.

Förbehandlingsanläggning matavfall kommenterades.

Fjärrvärmeaffären kommenterades. Största och viktigaste affären. Viktigt att möta konkurrensen, säkra 
leveranserna och att ge bra service till kunderna. Här arbetar bolaget med den s k ”Prisdialogen”, en 
dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Ägaren konstaterade att det åligger kommunstyrelsen att 
fatta beslut om fjärrvärmetaxa.

Bassängernas sprickor håller på att lagas. De har spruckit när det varit kallt och man hoppas nu att 
sprickbildningen inte kommer fortsätta, då vi haft två kalla vintrar och de förhoppningsvis slutat röra 
sig.



Viareds företagarförening undrar om sprinklersystemet och vill ha försäkring om att systemet är 
säkert. Det pågår en dialog mellan företagarföreningen och BEMAB om saken.

VD Jessica Magnusson, BWR, har lämnat över alla pågående ärenden till kommunen.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

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

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

BWR – diskuterades. Årets resultat samt kommande kostnader/intäkter överförs till BEMAB i 
enlighet med BWR s bolagsordning. Vid bolagsstämma kommer föreslås att bolagsgruppens 
medlem Evelina Pirs ska utses till likvidator för BWR. Eva Theen-Johansson lyfte vid förra 
pluppsamtalet önskemålet att det i ägardirektivet för BEMAB inte ska stängas helt för 
internationellt arbete för BEMAB. Frågan lyftes på  nytt av styrelsen. Ägaren framförde dock 
att stycket om internationellt engagemang kommer tas bort helt i ägardirektivet. I
ägardirektivet stryks skrivningen om internationella utvecklingsprojekt samt dotterbolaget 
Boras Waste Recovery AB, i enlighet med fullmäktiges beslut, (Dnr KS 2017-00717) att 
bolaget inte längre ska bedriva den verksamheten.

Ägaren framhåller att eventuellt internationellt engagemang framöver får, om möjligt, anses 
ingå som en del i det koncerntänk och den koncernnytta som bland annat framgår i 
skrivningen i det nya gemensamma ägardirektivet. Ägaren framhåller dock att det är viktigt 
att eventuella internationella engagemang företas inom ramen för den kommunala 
kompetensen.

Samtal fördes kring EMC, aktieägartillskottet samt nedskrivningen av anläggningstillgångar. 

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga frågor aktualiserades under punkten.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2018 11.00 - 12.00

Bolag: Borås Elnät AB

Närvarande bolaget:
Sören Björklund, (S) ordförande
Håkan Engblom, VD

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande Borås Stadshus AB
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen kommenterades Inga övriga frågor anmäldes.
b) Fortsättningsvis kommer vårens pluppmöten att avhållas efter stämmorna under maj månad. 
c) Vid kommande stämma önskar ägaren att ordförande öppnar stämman samt att även denne 

medverkar vid frågestunden.
d) Ägaren kommenterade resultatet för 2017. Resultatet överstiger budgeterat resultat samt KF:s 

avkastningskrav (utfall 29% avk på EK, krav 20%). Även soliditeten är över målet (27% i 
utfall, 25 % i mål). Kraven för 2018 beslutades på KF igår. Soliditetskrav 25 %, medan 
avkastningskravet nu sätts på totalt kapital och sätts till 6%. Ägare och bolag behöver ha 
dialog framöver kring relevant nivå på avkastningen.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD Håkan Engblom lämnade ägaren en redovisning enligt separat bildspel med bland annat 
följande information. Kommunikationsplan avseende eltariffs höjning 2018 lades fram. Resultat, 
gjorda investeringar för 2017 kommenterades. 

Budget 2018 visar lägre omsättning än 2017. Planerad investering 270 mkr. Budgeterade intäkter 
omfattar en ökning om ca 5,4 % för eldistributionsavgifter utifrån en genomsnittlig tariffhöjning 
fr. o m 2018-04-01 om ca 7,5 %. 

AO Elnäts projektplan fram till år 2020 kommenterades.



Juridiska pågående processer inom båda AO (Stadsnät och Elnät). 

Bolagets bedömning är att man kommer nå uppsatta finansiella mål år 2018 men inte under år 2019 
och de kommande åren därefter. En kort sammanfattning av budgetläget är att båda verksamheterna 
förbereds för en ekonomiskt sett tuffare tid.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

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

Projektet Bredband 2020. PTS mäter kontinuerligt tillståndet i Sveriges kommuner. Regeringens 
bredbandsmål är att 95 % av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s 
bredband senast i slutet av år 2020. Status i Borås 2018-03-01 är att det finns några områden kvar att
projektera och slutföra. Övriga viktiga projekt i AO Stadsnät är projektering av ny serverhall som 
byggs under 2018, datacenter Viared.

VD redogjorde för en ekonomisk prognos avseende AO Stadsnät, utifrån dels långsiktiga och dels 
kortsiktiga mål. Bolaget framhåller att närmsta årens underskott i AO Stadsnät är planerade och att 
investeringen är långsiktigt lönsam. Ackumulerat når AO Stadsnät breakeven 2032.

Samtal kring möjliga nivåer på intäktsramen framöver.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inget behov av att justera ägardirektiven framfördes.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 mars 2018 kl. 10.00-11.00

Bolag: Borås Djurpark AB

Närvarande bolaget:
Andreas Ekström, (S) ordförande
Bo Kjellson, VD

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby.

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
b) Kort kommentering kring kommande årsstämma. Ordförandens roll kommenterades.
c) Nästa vårplupp kommer att avhållas under maj månad, efter stämmorna, istället.
d) Bolagets resultat 2017 kommenterades. Resultatet -11,6 uppfyller både resultatkrav och 

bolagets budget. Resultatkravet 12 milj kronor kvarstår även för 2018.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget informerade genom att visa ett bildspel.

Investeringsplan för 2018 samt investeringsplan för 2019 och framåt kommenterades. Aphus, 
tigeranläggning, upprustning av pingvinanläggning finns i planen samtidigt som det finns 
önskemål om ytterligare spännande arter att komplettera djurfloran med. Nya arter medför 
dock stora investeringskostnader. När det gäller större investeringar krävs fullmäktiges 
ställningstagande. (Dock ej för mindre investeringar runt 3 mkr.)



VD Kommenterade möjligheterna till utökad areal i Nordskogen. Ska inte vara några hinder 
detaljplanemässigt. Ulf Olsson ber bolaget att jobba fram en långsiktig plan som sedan KF får ta 
ställning till. 

Samtal kring samarbete Djurparken och BoråsBorås TME. Svante Stomberg tar initiativ till dialog 
mellan bolagen.

VD redogjorde för massmedias intresse för djurparkens hantering av sjuka djur och djur som avlivats 
pga att de är överrepresenterade, efterföljande reaktioner från aktivister och hur man arbetade med att 
svara inkommande frågor och hot. Ägaren konstaterade att man tyckte bolaget agerat föredömligt 
massmedialt och krishanteringsmässigt. Bolaget uppmanas att ha kontakt med CKS vid fortsatta 
hotfrågeställningar.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

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

Inga strategiska eller större ärenden redovisades, utöver det som framgår av föregående punkt.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget ser behov av att komma fram i frågan kring Saltemads camping. För närvarande tittar 
Samhällsplaneringsavdelningen på om man kan lägga campingen på annan plats. Det framförs 
betydelsen av att LFF säkerställer att underhållet på campingen uppdateras kontinuerligt.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 

 
 
 
 
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Fredagen den 23 mars 2018 14.30-14.55

Bolag: Industribyggnader i Borås AB

Närvarande bolaget:

Magnus Johansson, (S) ordförande
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande
Lars Nordin, VD

Närvarande från ägarsidan:

Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M),  1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes 
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Resultatet 2017 innebär att 

avkastningskravet och soliditetsmålet uppnås. 2018 års avkastningskrav och soliditetsmål
fastslogs av KF igår. Bolaget mäts framöver mot avkastning på totalt kapital. 

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget kommenterade utfall 2017. IBAB har nått uppsatta mål.
Dotterbolaget Eolus 6 AB kommer nu att utvecklas. Kongresshuset beräknas stå klart oktober 2018.

Arbete med energioptimeringar pågår.



4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT 

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

Samtal kring IBAB:s övertagande av aktierna i Borås Lokaltrafik AB. Bolaget informerade om 
hanteringen av övertagande personal. Kvarstår att KF ska besluta om ny bolagsordning. IBAB tar fram 
förslag på ny bolagsordning när även ett nytt bolagsnamn är framtaget.

Samtal kring framtida användning av Strömsdalsfastigheten, och Viskastrandsgymnasiets plats på 
Viared.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

I de nya ägardirektiven som KF beslutade 22 mars och som fastställs på stämman 27 mars tydliggörs 
att bolaget ska jobba med ”strategiska förvärv”. Bolaget har dialog med Markavdelningen i dessa 
frågor vid behov.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2017 09.00 -10.00

Bolag: Borås kommuns Parkerings AB

Närvarande bolaget:
Micael Svensson, (S) ordförande
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande 
Birgitta Neugebauer, VD

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
b) Kort kommentering kring kommande årsstämma. Ordförandens roll kommenterades.
c) Nästa vårplupp kommer att avhållas under maj månad, efter stämmorna, istället.
d) Bolagets resultat 2017 kommenterades. Resultatet överstiger både KF:s resultatkrav och 

bolagets budget. Resultatkravet är oförändrat för 2018. 

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD Birgitta Neugebauer kommenterade verksamheten utifrån budget 2018. Bolaget 
redovisade ett starkt resultat 2017 främst pga försenade investeringar. Under 2018 kommer 
projektkostnader avseende främst Vulkanus och parkeringsledningssystem att påverka resultatet.
Risker och utmaningar 2018 och 2019 berördes. 
Den 1 juli träder det nya bonus-malussystemet för nya bilar i kraft. Regeringen och riksdagen har 
beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass 1 och II, lätta bussar och lastbilar. En bil 
med låga utsläpp genererar högre bonus. Bonus malus bygger helt på bilens utsläpp av CO2 per 
kilometer. Syftet är att öka antalet miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri 
fordonsflotta. Frågor kring Co2 utsläpp och bonus diskuterades. 



Bolaget saknar en parkeringsstrategi för staden. Bolaget har härför inlett diskussioner med Strategisk 
Samhällsplanering och Tekniska förvaltningen. Vulcanus kommer att skapa 300 nya p-platser, varav 
60 st elbilsplatser.
Diskussion om parkeringsavgifterna som inte höjts på ett flertal år. Ägaren påpekar att det är bättre 
med kontinuerligt rimliga årliga höjningar istället för stora höjningar med längre intervall.
Bedömningen är även att prisnivåerna är mycket låga på många områden. Bolaget ska se över 
prisstrukturen, viktigt att detta görs tillsammans med Tekniska förvaltningen, men man bedömer redan 
nu att man kommer att behöva höja p-avgifterna med upp till 30 % för att nå en marknadsmässig 
prissättning. Med ny prisstruktur bedömer bolaget att befintligt resultatkrav kan nås även framöver.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

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

Ingen fråga av principiell beskaffenhet/större vikt anmäldes. Fördyringen av Vulkanus behöver 
troligen inte upp till KF, utan till KS enbart. Bolagsgruppen återkommer i frågan.

 
5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget ser inga behov av förändringar f.n.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
 
 
  
  
  
  
  
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Onsdag 21 mars 2018 17.00-17.30

Bolag: BoråsBorås TME AB

Närvarande bolaget:
Per-Olof Höög, (S) ordförande
Ulrik Nilsson, (M), vice ordförande
Helena Ransjö Alcenius, VD

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson

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

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes 
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Resultatet kommenterades utifrån fastställda krav. Resultatet på -19,1 mnkr är sämre än 

resultatkravet på -18,5 mnkr. Resultatkravet är även för 2018 -18,5 mnkr exklusive Borås 
Kongresscenter AB.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring bolagets uppdrag och verksamhet. Överflytt avtal kring kongresshusverksamheten till 
BSTF/Akademiplatsen är på gång. Samtal kring 400-årsjubileet 2021 där budgeten läggs på Borås 
Stad. Samtal kring flytt av nuvarande turistbyrå och dess arbetssätt.

Samtal kring frågeställningarna:
Hur kan vi använda partnerskapet framöver?
Hur skapa ständig förbättring?
Gränsdragningsproblematik – vem gör vad?

Bolaget arbetar med hur man ska fokusera sig och organisera sig fram till 2020. 
Tydliggjordes att bolaget är en platsutvecklare, inte bara till för att locka turister till staden.



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

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Inget utöver punkten ovan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Bolaget föreslår att det tydliggörs framöver i ägardirektivet om platsutvecklingen, att även boråsaren 
är en målgrupp. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag

Tid och plats: Onsdag 21 mars 2018 17.30-17.50

Bolag: BSTF AB/Akademiplatsen

Närvarande bolaget:
Per-Olof Höög, (S) ordförande
Ulrik Nilsson, (M), vice ordförande
Helena Ransjö Alcenius, VD

Närvarande från ägarsidan:
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB
Stadskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén och Martin Jakobsson

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

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:

a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes 
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Resultatet 2017 kommenterades. Inga fastställda resultatkrav fanns för 2017, och har inte 

heller satts för 2018. När nu verksamhetens inriktning fastställts i det ”nya” bolaget 
Akademiplatsen får ägaren inför 2019 ta fram resultatkrav.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring bolagets verksamhet, vilken i enlighet med fullmäktiges beslut om Akademiplatsen 
kommer inkludera samordnande funktion för kongresshuset. Med det nya ledningsrådet som skapas 
ges goda förutsättningar för en lyckad samordning. Samtal kring vad och vilka verksamheter som 
inryms i samverkansansvaret framöver.

Bolaget gör tillsammans med LFF en översyn/inventering av befintliga hyreskontrakt.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma.



Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Inget utöver punkten ovan.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Ägardirektivet för det nya Akademiplatsen beslutas av KF den 22 mars och av stämman den 27 mars. 
Där har uppdatering skett kring funktionen för kongresshuset. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: fredagen den 23 mars 2018 13.15 - 14.25

Bolag: AB Bostäder i Borås

Närvarande bolaget:
Roland Andersson, ordförande (S)
Sven Wergård, 1e vice ordf (KD)
Bengt Engberg, VD

Närvarande från Borås Stad:
Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolagets resultat 2017 ger en 

direktavkastning på 3,3% jämfört med KF:s krav på 3,5%. Soliditeten 21/48 % 
(bokförd/justerad) överstiger målet på 15/35%. Beslut för 2018 om avkastningskrav och
soliditetsmål fastslogs av KF igår enligt följande: resultatkrav före utrangeringar 30-40 mnkr, 
direktavkastning 3,5 %, soliditet 15/30 %.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolagets VD kommenterade resultatet för 2017 med jämförande nyckeltal från 2015,2016 och 2017.
Resultatet 2017 i stort i enlighet med ägarens krav (direktavkastningen något under kravet). Budget 
2018 utifrån bildspel. Samtal rörande avkastningskravet och vad som ska ligga till grund för mätning 
av företagets värde.

Lagda övergripande mål, kommenterades. Den justerade organisationen som beslutades i nov 2017 
(med kunden i centrum) ger bättre resurser, tydligare ansvar, en ledningsgruppsmodell blir tydligare.
Ledarskapsutveckling är en prioriterad fråga och utveckling av en gemensam personalorganisation.



Hyresutvecklingen med hyreshöjningar per 2017-2018 kommenterades. Snitthyra 1 jan 2017 är 1028 
kr/m2/år och per 1 jan 2018 är 1045 kr/m2/år.

Hot/möjligheter i bolaget

Hot:
Den bostadssociala problematiken är i fokus i bolaget. Trångboddhet, utanförskap/kriminalitet och låg 
disponibel inkomst är parametrar som utgör stora problem.
Kostnadsutveckling/hyresnivå. Ökade drift- och kapitalkostnad, hyresutvecklingen, betalningsvilja och 
förmåga. 
Nyproduktion. Överhettad byggmarknad, kraftigt ökade markpriser.

Möjligheter:
Borås tillväxt
Stor efterfrågan på hyresrätter. Ny och effektivare organisation. Digitalisering. Effektiviseringar 
(kostandsminimeringar).

Marknadspriser för bostadsproduktion av hyresrätter diskuterades. SKL har kommit med utredning 
beträffande försäljning av mark avsett till sådan produktion. Andra uppgifter sägs komma fr EU-
direktiv där stadgas att det inte är tillåtet med sådana differentierade priser. Frågan behöver utredas 
vidare.

Samtal kring bolagets roll. Bolaget har ca 25 % av hyresrättsbeståndet i Borås vilket är relativt sett 
litet. 

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

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Projekt: 
Viskaholm. Kontorsbyggnad planeras.
Viskaholm/Västerbro; Exploatera 400 lägenheter.
Handling avseende planerad nyproduktion 2018 – 2025 kommenterades.

Bolaget inkommer inom kort med en begäran om planändring avseende projektet Svärdfästet.

Bolaget framförde synpunkten att budgetinlämning till kommunen före en hyresförhandling är 
tveksamt affärsmässigt sett.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

I nya ägardirektiven ges möjlighet till ökad gräns för att föra upp ärendet för KF:s ställningstagande 
(50 mnkr). 



6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 13.00-13.50

Bolag: Fristadbostäder AB

Närvarande bolaget:
GunBritt Persson, ordf
Lars-Eric Lindberg, vice ordf 
Kjell-Ove Sethson, VD

Närvarande från Borås Stad:
Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolagets direktavkastning på 4,5% 

överstiger kravet på 4 %. Bokförd soliditet når inte riktigt upp till målet på 10% medan 
justerad soliditet på 35% är på målnivå. För 2018 har bolaget samma krav som kommunens 
övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål. 

 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget föredrog punkten. Bolaget ser inga direkta risker i verksamheten 2018. Budgeten för 18 
kommer troligen hållas. Kontroll på underhållet. Hyreshöjningen blir 1,6%.

Samtal kring utmaningen i hyresförhandlingarna.

Bolaget jobbar aktivt med energieffektiviseringar.



Även flerårsplanen är under kontroll och bolaget räknar med stabila vinster. Bolaget frågade kring 
ägarens syn på VA-taxans utveckling vilken har effekt på bolagets resultaträkning.

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

För kommande nybyggnation i centrala Fristad utifrån färdig detaljplan kommer bolaget ev upphandla 
projektet under 2018.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 15.00-15.45

Bolag: AB Sandhultsbostäder

Närvarande bolaget:
Kurt Eliasson, ordförande (S)
Leif Olsson, vice ordförande (C)
Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:
Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget gjorde ett lågt resultat 2017 och 

direktavkastningen uppgick till 2,9% mot kravet på 4%. Bokförd soliditet ligger något över 
målet, medan justerad soliditet något under målet. För 2018 har bolaget samma krav som 
kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 10/25% i soliditetsmål. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer, hyresförhandlingar, underhållsbehov. Underhållet har ökat 
på sistone i takt med att det relativt unga fastighetsbeståndet blir äldre. 

Nyproduktionen på Räveskalla, gamla kiosktomten i Sjömarken, är i full gång. Etapp 1, vilket är det 
Fullmäktige hittills godkänt, innebär 60 lägenheter med inflyttning i mars 2019. Investeringsstöd har 
erhållits för denna nyproduktion. Investeringen går enligt plan.

Samtal kring utmaningen för det ”lilla” bolaget, och sårbarheten utifrån nuvarande organisation.



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

Räveskalla har en etapp 2 inplanerad med 40 lägenheter. Styrelsen vill dock känna sig säkra på 
efterfrågan innan man går vidare.

Bolaget presenterade även visioner kring möjliga områden för nyproduktion i Sandared.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 16.00-16.45

Bolag: AB Toarpshus

Närvarande bolaget:
Sven-Erik Andersson, ordförande (S)
Fredrik Nilströmer, vice ordförande (L)
Elisabeth Stenson, VD

Närvarande från Borås Stad:
Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget gjorde ett svagt resultat 2017 

och direktavkastningen uppgick till 2,3% mot kravet på 4%. De senaste årens låga 
investeringsnivåer stärker bokförd soliditet något och målet på 10% nås. Starka 
marknadsvärden innebär att justerad soliditet överstiger uppsatta målet på 25%. För 2018 har 
bolaget samma krav som kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning 
och 10/25% i soliditetsmål.  

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Samtal kring utmaning med resultatnivåer, hyresförhandlingar, underhållsbehov.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma.



Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering.
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden?

Samtal kring främst projektet Kråkhult, nyproduktion av 50 lgh på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors. 
Bolagets styrelse ska ta beslut i frågan på styrelsemöte i början av april. Sedan får bolaget göra en 
framställan till KF för deras ställningstagande. Ev KF-beslut före sommaren och byggstart omgående 
efter det.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag

Tid och plats: onsdagen den 21 mars 2018 14.00-14.50

Bolag: Viskaforshem AB

Närvarande bolaget:
Lars Jutemar, ordförande (MP)
Ingvar Zachrisson, vice ordförande (C)
Mikael Bengtsson, VD

Närvarande från Borås Stad:
Ulf Olsson (S), KS ordförande
Annette Carlson (M), KS 1e vice ordförande,
Svante Stomberg, kommunchef
Från Stadskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson

1. INLEDNING

Ulf Olsson öppnade mötet, hälsade välkommen, och tydliggjorde att kommunikation mellan ägare och 
bolag inte ska ske genom media.

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående:
a) Dagordningen föredrogs. Inga övriga frågor anmäldes
b) I fortsättningen kommer vårpluppen att avhållas i maj månad.
c) Årsstämma den 27 mars. Ordföranden förväntas öppna sammanträdet samt närvara vid 

frågestunden.
d) Årsredovisning, avkastning, soliditet kommenterades. Bolaget redovisar ett bra resultat 2017, 

dock nås inte direktavkastningskravet på 4 % (3,7%). KF:s mål för bokförd soliditet på 10 % 
nås, men utfallet (23%) är något under målet för justerad soliditet (25%). För 2018 har bolaget 
samma krav som kommunens övriga ”mindre” bostadsbolag: 4% i direktavkastning och 
10/25% i soliditetsmål. 

3. MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten)
Bolaget ombeds utifrån budget för innevarande år och inför kommande budget 2019 rapportera 
om sin verksamhet avseende väsentliga händelser, hot/möjligheter samt eventuella risker för 
avvikelser från givna mål och uppdrag.

Bolaget föredrog punkten. Fortsatt bra kassaflöde och bra resultat. Dock något lägre resultat 2017 än 
budgeterat till följd av mer underhåll än planerat. Bolaget har legat lite lågt ur investeringshänseende i 
väntan på kommande nyproduktion.

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT



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

Samtal kring bolagets 3 olika projekt:
1. Källsprångsvägen. 13 st minivillor. Trolig framställan till KF för investering redan med början 

2018.
2. Trygghetsboende ”Friskafors”. 20-25 lägenheter med möjlig byggstart 2019 och inflytt 20/21.
3. VEV, Ekologisk villastad. Detta är ett projekt på längre sikt. 

Svante Stomberg initierar möte mellan bolagets VD och markchefen.

5. ÄGARDIREKTIVEN

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven?
Vilka eventuella förslag har bolaget utifrån framtida utveckling?

Inga förändringsbehov för närvarande.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Ulf Olsson tackar och avslutar mötet.

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

AB Toarpshus; nyproduktion Kråkhult 

 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 beslutat att godkänna AB Toarpshus 
nybyggnation av 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors, till en 
budgeterad investeringsutgift om 121 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tog 
inte ställning till investeringens affärsmässighet utan det åvilar bolaget. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

Datum 

2018-08-29 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00023 1.3.1.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Bolagsordning för Akademiplatsen AB  

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att godkänna reviderad 
bolagsordning för Akademiplatsen AB (BSTF AB under namnändring), som en 
följd av beslutet att ombilda bolaget. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2018-08-31 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 
 

Diarienummer: SH 2018-00024 1.3.1.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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Kommunal författningssamling för Borås 2018 

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-20 

Fastställd av stämman 2018-06-20 

1B§ 1 Firma
Bolagets firma är Akademiplatsen AB. 

2B§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 

3B§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande 
funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka för 
att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och utveckling för området och de verksamheter 
som finns där. 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt Kommunallagens 2 kap. 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 

4B§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra för all verk-
samhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i Textile 
Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra 
samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv som bedrivs 
i Textile Fashion Center. 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verk-
samheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

5B§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

6B§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

7B§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga ersättare. 

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 följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan 
tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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8B§ 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 revisionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

9B§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en 
lekmannarevisor med suppleant. 
 

10B§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stäm-
man. 
 

11B§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieä-
gare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma till be-
handling: 
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, samt övriga enligt bolagsordningens § 8 angivna intressen-

ter, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktori-

serad 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 av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig 

karaktär 
 Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstäm-

man. 
 Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
 Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 
 
 
 
 

12B§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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13B§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndi-
gande får endast avse minst två personer i förening. 
 

14B§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i 
bolaget och dess verksamhet. 
 

15B§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Servicekontoret 

VD Svante Stomberg har undertecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som en 
del av det avtal om tillhandahållande av tjänster som Borås Stadshus AB har 
ingått med Borås Stad. 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-04 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

 
 
 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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Handläggare: Evelina Pirs 
 
Datum 

20180828 Svante Stomberg  

  VD 
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