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Borås Stadshus AB 

 

 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 20 januari 2020 

kl. 14:00 

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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1 (Bil) 

2 (Bil) 

3a (Bil) 

3b (Bil) 

3c 

Val av justerare 

Förslag till preliminära koncernbidrag 2019 
Dnr 2019-00039 1.2.2.3 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 
Dnr 2019-00041 1.1.3.25 

Anmälningsärende: Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019. 
Dnr 2019-00025 1.2.4.1 

Anmälningsärende: VD-rapport 2019 
Dnr 2019-00001 1.2.2.3 

Anmälningsärende: Mötesanteckningar förda vid planerings- 
och uppföljningssamtal 
Dnr 2019-00022 1.2.4.25 

(Bil) 
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Förslag till preliminära koncernbidrag 2019 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
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2020-01-20 
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Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00039 1.2.2.3 

  

 

Förslag till preliminära koncernbidrag 2019 

Borås Stadshus ABs beslut 

Förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.         

Ärendet i sin helhet 

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 

överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 

AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 

måste ca 63,7 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen. 

Dessutom behöver Borås kommuns Parkerings AB erhålla 9,9 mnkr i 

koncernbidrag 2019 till följd av en nedskrivning av Vulcanus. 

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 

koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 

Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 

preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 

koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 

Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.  

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 

efter finansiella poster för 2019: 

Belopp i mnkr

Borås Stadshus AB -2,6

Borås Elnät AB 64,6

Borås Energi och Miljö AB 42,9

Borås Djurpark AB -13,8

Borås kommuns Parkerings AB -9,9

IBAB inkl dotterbolag 18,6

BoråsBorås TME AB -18,4

Akademiplatsen AB -26,2

Inkubatorn i Borås AB -2,5

52,7  

 

Borås Elnät AB föreslås att för 2019 lämna 58,6 mnkr i koncernbidrag och 

Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 15 mnkr. Borås Djurpark AB 

föreslås erhålla 13,9 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås 

erhålla 18,5 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,2 mnkr, Inkubatorn i 
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Borås AB föreslås erhålla 2,5 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås 

erhålla 9,9 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi 

och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar 

något koncernbidrag.  

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 

mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkering 

AB.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-01-20 

2. Skrivelse, 2020-01-20 

3. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Förslag till koncernbidrag 2019 belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 301 090 1 066 785 65 037 41 828 58 682 16 969 4 662 8 652 1 563 705

RÖRELSENS KOSTNADER -1 718 -227 880 -969 800 -77 771 -50 783 -36 629 -35 374 -30 701 -11 252 -1 441 908

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -1 718 73 210 96 985 -12 734 -8 955 22 053 -18 405 -26 039 -2 600 121 797

Summa finansiella poster -865 -8 590 -54 086 -1 046 -970 -3 455 -33 -188 116 -69 117
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -2 583 64 620 42 899 -13 780 -9 925 18 598 -18 438 -26 227 -2 484 52 680
Budget 2019, mnkr -2,5 41,1 0,1 -13,0 7,4 9,0 -19,2 -23,9 -2,6 -3,6

Koncernbidrag, erhållna 2 583 13 926 9 925 18 452 26 227 2 500 73 613
Koncerbidrag, lämnade -58 613 -15 000 -73 613
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 56 56
   Avskrivningar utöver plan 0
   Övrigt 0
Summa 2 583 -58 613 0 13 926 9 925 -15 000 18 452 26 227 2 556 56

RESULTAT FÖRE SKATT 0 6 007 42 899 146 0 3 598 14 0 72 52 736
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Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Borås Stads plan för 

krisberedskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-01-08 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00041 1.1.3.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191218 Svante Stomberg  

  VD 

 

2 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 
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Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Borås Stads plan för 

krisberedskap.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Borås Stads plan för krisberedskap. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon 

verksamhet berörs inte bolaget av planen och avstår därför från att yttra sig.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-01-20 

2. Skrivelse, 2020-01-20   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, ämne KS 2019-01068 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund,

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01068 3.2.2.0 

  

 

 

Remiss: Borås Stads Plan för krisberedskap  

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder, styrelser och förbund 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-20. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-01068 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758



Instans 

Borås Stadshus AB 

BESLUTSFÖRSLAG 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2019 

Kommunfullmäktige har beslutat om Delårsrapport januari-augusti 2019 för 

nämnderna och de kommunala bolagen vid sammanträdet den 21 november 

2019. 

Styrelsen föreslås besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna. 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson 

Ordförande 

Datum 

2020-01-08 Niklas Arvidsson 

Vice ordförande 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2019-00025 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

20191216 Svante Stomberg 

VD 

3a 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(4) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 258 Dnr KS 2019-00818 1.2.4.1 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och 
de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 164, sid B 3011) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2019. 

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M),  Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD),  Annette Nordström (M), Jolly Bou 
Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Per Månsson (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Maria Lindgren (SD) mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 447 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(4) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2019 

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i 
enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det 
innebär att resultat- och balansräkning redovisas sammanställt för hela 
”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås Stad, de majoritetsägda bolagen 
samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning av 
utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. 
Det sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.         

 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala 
bolagen godkänns, med bifogade ändringar enligt nedan. 

 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras ta fram en åtgärdsplan i syfte att nå en 
ekonomi i balans.  

 

Sidan 17, texttillägg: 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(4) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Givet uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld förväntas 
genomföras under 2019.  

 

Sidan 20:  

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås. 
Uppdrag ej genomfört. 

 

Sidan 22:  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen 
som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning.  

Uppdrag ej genomfört. 

 

Sidan 23:  

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.  

Uppdrag ej genomfört. 

 

Sidan 24: 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.  

Uppdrag ej genomfört. 

 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2019. 

 

Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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 bifaller 
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 63 , nr 164, dag 3. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

VD-rapport december 2019 

 

VD har upprättat en rapport för december med aktuell information och skickat 

ut till styrelsen. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-01-08 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00001 1.2.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191212 Svante Stomberg  

  VD 

 

3b 





 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Mötesanteckningar förda vid planerings- och 

uppföljningssamtal 

 

Borås Stadshus AB har den 2 oktober 2019 samt under perioden 14 november - 

17 december 2019 fört planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala 

bolagen och mötesanteckningar från dessa samtal redovisas härmed.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-01-08 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00022 1.2.4.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191220 Svante Stomberg  

  VD 

 

3c 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Onsdagen den 2 oktober 2019 08.00 – 09.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Hedberg, (S) ordförande 
Ewa Bideberg, tf VD 
Fredrik Larsson, ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
 

3. REKRYTERINGSPROCESSEN NY VD 
 
Bolaget tillsatte en rekryteringsgrupp i våras som tog fram en kravprofil. Tjänsten var 
utannonserad under juni-augusti. Just nu pågår intervjuer med flera kandidater och en 
slutkandidat ska vara framtagen för att kunna presenteras för förhandlingsdelegationen i slutet på 
november.        
 
 

4. BOLAGETS AKTUELLA FRÅGOR 
 

VD föredrog de aktuella frågor som bolaget arbetar med och som var uppe på styrelsens 
strategidagar i september. 
 
Det tillfälliga bygglovet för Lusharpan ÅVC går ut 2021. Bolaget letar mark för en 
ersättningscentral och tänker sig en plats i anslutning till nya 27:an. Undersöker även möjligheten 
att förlänga bygglovet för Lusharpan för att skapa sig lite mer tid. 
 
Pilotprojektet Sortera mera hemma utvärderas. Beslutsunderlag ska tas fram till styrelsemötet i 
oktober för att sedan skickas upp till Kommunfullmäktige. Systemet är huvudsakligen anpassat 
för villor och mindre hyreshus, bolaget har därför även infört testområden för lösningar för 
större hyreshusbestånd. 
 



Biogasen – har gått ut med en förfrågan till externa intressenter för att inleda ett samarbete 
gällande köp av rågas. Har fem intressenter att jobba vidare med. Önskar få klart ett avtal med 
start under 2020.  
 
Framtida dricksvattenförsörjning. Vattenverket på Sjöbo är gammalt och behöver ses över. 
Arbetar med frågan utifrån perspektiven kvantitet, kvalitet och redundans. Bolaget behöver ha 
framme planer för ett nytt vattenverk inom en femårsperiod.  
 
Ryaverket – konvertering från gasol till bioolja på en hetvattenpanna pågår, kommer vara klart 
2020. Därefter minskar riskavståndet till Ryaverket betydligt.  
 
Ekonomichefen visade årets resultatutveckling. Resultatet ligger över budget, framförallt för att 
aktivering av kraftvärmeverket inte är gjord än och därför inte genererar några avskrivningar och 
räntekostnader. Bolaget har även jobbat med kostnadssidan vilket medfört lägre kostnader än 
budgeterat. Inlämnad prognos för helåret visar ett resultat på 45 mnkr jämfört med 100 tkr i 
budget.   
 
Utarbetad affärsplan för de kommande åren visar på betydliga resultatökningar, framförallt för att 
bolaget har sett över kostnadssidan. Ledningsgruppen har studerat alla kostnader ner på 
detaljnivå och har satt kostnadstak. Bolaget har även arbetet med kassaflödet som kommer att 
öka framöver. Skulderna börjar minska till följd av amorteringar from 2022.  
 
Bolaget vill informera om att de nyligen fått ett beslut om införande av en skatt på avfall till 
förbränning. Kostnaden är inte medräknad i avfallstaxans höjning 2020 och kommer att tas inom 
bolaget eftersom man inte vill att kostnaden drabbar kunderna. 
 
Till sist lyfts att arrendet för Sobacken behöver ses över. Bolaget har ett möte inbokat med 
markavdelningen för att diskutera detta. 
 
 

5. EMC 
 
EMC är nu inne i fas tre där projektet ska fasas in i organisationen. Problemet med turbinen är 
löst, har varit i drift i en vecka och det har inte uppstått några vibrationer. Det betyder att bolaget 
kan fördubbla sin elproduktion jämfört med de gamla biopannorna och ha 25 % mer 
värmeproduktion med samma mängd bränsle. Provdrift av turbin samt prestandaprov av panna 
och turbin sker under hösten. 
 
Avloppsreningsverket togs i drift förra året och ansvaret (övertagande) för anläggningen togs 
över av bolaget för tre veckor sedan. 
 
Provdrift av rötningsanläggningen kommer att påbörjas under hösten. 
 
En del förhandlingar med avtalsparterna återstår. Finns några poster oförutsett kvar som kan 
komma att öka utifrån utfallet av förhandlingarna. Budgeten ser ut att hålla och böckerna 
planeras att stängas i maj 2020.  
 
 
 
 
 
 



6. FRÅGOR AV STÖRRE VIKT  
 

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

7. 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: Torsdagen den 14 november 2019 09.00 – 10.15  
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande 
Marie Fridén, (M) vice ordförande 
Rickard Bern, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
  
 

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) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 4 % i 
avkastning på totalt kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet är 20-
25%. 

d) Förändrat behov inom koncernen 2019 innebär att Borås Stadshus troligen kommer att behöva 
i stort sett hela bolagets prognostiserade resultat i koncernbidrag. 

e) Ägardirektivet säger att bolagens budget ska innehålla en treårig ekonomisk plan och även 
önskan om förändring av kreditlimiten ska ingå i budgetdokumentet.    

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 



Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  
 
Prognosen för 2019 ligger på 63 mnkr jämfört med budgeten på 41 mnkr. Året har rullat på bra och 
omsättningen ligger i nivå med 2018, men lägre engångsintäkter i år än 2018. Bolaget har istället haft 
en bra utveckling på löpande intäkter. Rörelsekostnaderna ligger lägre än budget, som en följd av att 
bolaget har sett över sina kostnader och minskat behov av konsulter.  
 
Affärsområde Elnät går bättre än budget men sämre än 2018, då det kom en stor engångsintäkt 2018. 
Affärsområde Stadsnät går också bättre än budget.   
 
De nya auktoriserade revisorerna tittar på projektet med fiberutbyggnad och har lyft frågan om 
eventuell nedskrivning. Bolaget gjorde ett ordentligt utredningsarbete gällande detta 2018 och 
uppdaterar det underlaget nu för revisorerna att granska. Ägaren meddelar att bolaget snabbt måste 
informera ägaren i frågan när de fått besked från revisorerna. 
 
Investeringsprojektet i ny 130kV-ring har drabbats av högre kostnader då det varit mycket berg och 
andra försämrade förhållanden vid grävningen av förbindelsen mellan Sobacken och Kyllared.    
 
Bolaget säger att de kommer klara ägarens avkastningskrav för 2019.  
 
Inför 2020 går bolaget in i en ny regleringsperiod för åren 2020-2023. Intäktsramen för kommande 
period sänks med ca 130 mnkr jämfört med innevarande period. Bolaget har med sig 255 mnkr som 
outnyttjat från tidigare regleringsperioder men hade vid ingången av budgetarbetet inte fått besked om 
man får rulla med sig det outnyttjade. 
 
När basaffärerna pressas måste bolaget effektivisera verksamheten samt hitta ny tillväxt, vilket varit 
riktningen i budgetarbetet. Bolagsövergripande fokus 2020-2023 är miljö, arbetsmiljö, säkerhetsskydd, 
kommunikation samt elhandlarcentrisk modell.  
 
Inlämnad budget för 2020 visar ett resultat på 39 mnkr, en minskning med 2 mnkr från 2019 men 
samtidigt tappar man ca 20 mnkr i intäkter för elnät. Bolaget har jobbat med intäkterna inom stadsnät 
och det går bättre. Det är svårt att klara av ägarens krav på 4 % i avkastning på totalt kapital. Det blir 
även svårt att nå kravet framöver utifrån ökade avskrivningskostnader. Bolaget menar att om kravet 
ska klaras måste man börja se över balansräkningen.  
 
Det sker en förbättring av affärsområdet stadsnät, som visar mycket mindre minusresultat än tidigare 
planer och på några års sikt ska det ligga på plus. Bland annat beräknas anslutningsavgifterna bli högre 
2020 kopplat till ett arbete påbörjat redan 2019, tex utbyggnad av Vänga.   
 
Investeringstakten är fortsatt hög 2020 och beräknas till 202 mnkr. Går ner i investeringar inom 
stadsnät och projektet 130kV-ringen. Bolaget drar igång ett stort mätprojekt 2019-2021, där ett 
lagkrav förändrar insamlingssystemet av data vilket kräver byte av alla kunders mätare, 43 000 
stycken. Detta är tvingande kostnader som inte ger några nya intäkter. Investeringar inom stadsnät är 
kopplat till marknaden så sådana investeringar generar även intäkter.   
 
I början på november gick Regeringskansliet ut med en öppning för möjlighet att rulla med sig 
outnyttjad ram, med förbehållet att nätbolagen ska bidra till förstärkning av nätet. Det finns 
effektbrister i vissa områden idag och bolagen ska då använda de högre intäkterna till investeringar.  
 
Departementets förslag utifrån detta är att underintäkterna från tillsynsperioden 2012-2015 får 
användas enbart för investeringar för de två kommande perioderna. Dock ska förslaget ut på remiss 
under 2020 innan beslut, för att kunna börja gälla från 2021. Bolagets beräkning på förslaget ger att 
man kan ta med sig ca 82 mnkr av outnyttjad ram. Detta tillskott kommer inte riktigt räcka för att nå 
upp till beräknat behov för kommande period.  



 
Bolaget har tittat på sina möjligheter till budgetförändring utifrån ovanstående information. Budget 
2020 kan ge ett resultat på 51 mnkr genom intäktshöjning utifrån förändrad taxa. Istället för en 
generell taxeminskning på -13 % blir den -4,2 %. Taxan förändras olika för olika kundgrupper, men 
den generella förändringen blir som beskrivet. Det blir också tydligare ut mot kund att inte göra en stor 
sänkning för att sedan höja. Ägaren uttrycker att det är en allmän önskan om en jämn taxeutveckling 
och att det inte blir stora slag mellan åren.  
 
Styrelsen frågar hur de ska hantera informationen från Departementet med förändrade förutsättningar 
för kommande regleringsperioder då det ännu inte är beslutat. Ägaren svarar att om Regeringskansliet 
har gått ut med informationen bör man kunna arbeta utifrån den och revidera budgeten för 2020.  
 

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? 
 
VD informerar om Elhandlarcentrisk marknadsmodell som kommer påverka bolaget framöver, vilket 
även togs upp på vårens plupp-samtal. Det är förseningar i införandet, säger nu att det ska gälla från 
2023. Modellen innebär att elnätsbolagen får elhandelsbolagen som kunder istället, vilket innebär att 
Borås Elnät går från ca 43 000 kunder till 150 kunder.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har svårt att nå upp till avkastningskravet på 4 %. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt framöver. 
Soliditetsmålet bör kunna uppfyllas 2020, men även soliditeten sänks framöver till följd av de höga 
investeringarna. Styrelsen har därför tillskrivit Kommunstyrelsen om revidering av ägardirektivet med 
förslaget att sänka avkastningskravet till 3,1 % för 2020. Ägaren har tagit till sig informationen men 
avser bibehålla avkastningskravet för 2020, och följa upp utvecklingen framåt. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 09.00. 
 
Ulf Olsson tackade bolaget för ett bra arbete och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 14 november 2019 10.30 – 11.30 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Hedberg, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) vice ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Ewa Bideberg, tf VD 
Fredrik Larsson, ekonomichef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
   
 

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, dock ger styrelsen information 
om VD-rekryteringen innan verksamhetsinformationen.  

b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 
kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

c) Förändringar i Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget: 3 % i avkastning på totalt 
kapital 2020 för att öka till 4,5 % 2022 och soliditetsmålet är 12 % för 2020 för att öka till 15 
% 2022. Har även ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Tillkommer ett utdelningskrav till 
ägaren årligen på 10 mnkr. 

d) Återkoppling budgetuppdrag solcellsanläggning: styrelsen har beslutat att bevaka 
marknadsförutsättningarna för solceller men avvakta med fortsatta utredningar och bett om 
inriktning från ägaren. Ägaren vill att bolaget arbetar vidare med alternativ nr 2.   

e) Det har gjorts en översyn av arrendet för Sobacken i samråd med bolaget. Arrendet höjs till 
2,5 mnkr 2020 och till 5 mnkr 2021.  

f) Gemensamt projekt med staden gällande sanering av Viskan. Staden och bolaget delar på 
utredningskostnaderna initialt fram tills ansvarsutredningen är klar. Kostnader under 2020 
uppgår till 4,6 mnkr, vilket innebär 2,3 mnkr vardera. 

 
 
 
 
 



3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Ordförande informerade om pågående VD-rekrytering.  
 
Bolagets VD drog en presentation utifrån separat bildspel. 
 
Bolaget för en dialog med staden om mark för en Kretsloppspark, för att kunna ersätta Lusharpan. 
Informerade om detta på förra plupp-samtalet i oktober.  
 
Projektet Sortera mera hemma fortgår. Planen är att styrelsen ska ta ett beslut om insamlingssystemet 
under 2019. 
 
Gällande biogasen har bolaget efter utskickad förfrågan fem externa parter som visat intresse, hoppas 
på ett tecknande av samarbetsavtal under 2020. 
 
Bolaget tittar på framtida dricksvattenförsörjning utifrån olika inriktningar, komplettera befintligt verk 
eller bygga nytt. Både kapacitet och säkerhet är viktiga bitar i detta arbete, och bolaget anser att det 
hade varit bra med två källor för att klara redundans och försörjning. Detta är bolagets nästa stora 
projekt som måste genomföras.  
 
EMC: bolaget har ännu inte tagit över alla anläggningar, rötningsanläggningen kvarstår. Det pågår 
prestandaprov på pannan. 
 
Ekonomichefen drog de ekonomiska förutsättningarna. Prognosen för 2019 visar på 45 mnkr i resultat, 
främsta anledningen är den försenade aktiveringen av kraftvärmeverket. Skulle aktiverats i mars men 
det gjordes först i oktober. Har även fått bra betalt för sålda utsläppsrätter. 2019 ser bra ut finansiellt.  
 
Budget 2020 präglas av arbete med att få ut så mycket som möjligt av nya och befintliga anläggningar. 
Ett arbete kvarstår för att kunna slutföra EMC. Bolaget behöver förbättra resultatet för att klara 
svängningar. Arbetar med kostnadseffektiviseringar och för att optimera transaktionsflöden. Har stor 
personalomsättning utifrån hög medelålder och stora pensionsavgångar, viktigt att säkra 
kompetensöverföring.  
 
Resultatet i budget 2020 är 60 mnkr. Intäkterna ökar medans kostnaderna ska ligga kvar på årets nivå. 
Intäkterna beräknas till 1,1 mdkr där fjärrvärmen är basen men avfallssidan har en bra ökning och även 
VA ökar. På kostnadssidan minskar bränslekostnaden utifrån en effektivare panna som kräver mindre 
flis, samtidigt som den ger högre intäkter. 
 
Det är viktigt att affärsområde Energi går bra. Det görs årligen en nedskrivningsbedömning då 
verksamheten är investeringstung och behövde skriva ned anläggningarna 2017. Det ser bra ut nu och 
det är inte aktuellt med någon nedskrivning 2019. 
 
Bolaget planerar för investeringar på 288 mnkr 2020.   
 



Bolaget ställde in det inbokade samrådsmötet 5/11. Behöver se över utökningen av ytan på Sobacken 
och se över möjligheterna att bygga på höjden innan ytan utökas. Har även fått klagomål på lukt och 
buller och det är viktigt att utreda och komma tillrätta med de problemen först, för att inte få fel fokus 
på samrådsmötet.  
 

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? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändring lyftes. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13.30.   
 

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: torsdagen den 14 november 2019 13.30-14.20  
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande  
Birgitta Neugebauer, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs. 
   

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) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Sett över kommunikationspolicyn och 

hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut tidigare. Även lagt till att bolagen 
inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på 7-8 mnkr och lika mycket i ett årligt utdelningskrav. Bolaget har inget 
soliditetsmål.    
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Arbetet med Vulcanus pågår in i det sista, avslutar besiktningen den 15/11.  
 
Prognosen för 2019 visar -10,9 mnkr, vilket är kopplat till att en nedskrivning av Vulcanus måste 
göras. Bolaget har anlitat en extern värderingsman för att få fram marknadsvärdet på fastigheten.  
Har infört steg 1 i prisstrukturen, steg 2 införs 2020. Gjort klart upphandlingar av telefonparkering, 
digitala parkeringsautomater och datainsamlingshub. 



 
Markanvisning är inlämnad för Makrillen och Wilenplatsen.  
 
Bolaget har lanserat ett nytt kommunikationskoncept som stöd för beteendeförändring till medvetet val 
av transport samt val av parkering.  
 
Under 2019 har 22 laddstolpar installerats, det kvarstår två stycken vid djurparken. 
 
Budget 2020 visar ett resultat på 7,6 mnkr. Bolaget ska upphandla övervakning av mjukvara med 
kamera och kundwebb och digitala avstånd. Ramavtal är tecknat för parkeringsledning, skyltningen 
ska bli klar under kvartal 1. Bolaget har problem med tekniska förvaltningen angående vart skyltar får 
sättas upp, presidierna ska ha ett möte i frågan.  
 
Planerar för investeringar på 4,4 mnkr 2020 plus att byte av p-automaterna förskjuts från 2019 till 
2020.   
 
Nedskrivning Vulcanus: projektbudgeten minus värdet enligt den externa värderingen landar på en 
nedskrivning på 19,4 mnkr. Om det hade funnits p-köpsmedel tillgängliga vid investeringen hade 
nedskrivningsbehovet inte uppstått för då hade projektbudgeten blivit lägre. Ytterligare en anledning 
till nedskrivningen är de låga avgifterna i staden.  
 
Förtätning och markexploatering i centrum bygger bort parkeringsplatser både på gata och på 
tomtmark. Samtidigt en ökning av invånare med 11,6 %. 505 tomtmarks p-platser bebyggs inom 
cityringen under perioden 2020-2022, vilket medför mindre intäkter för tomtmark. Pris- och 
produktstruktur har genomförts av bolaget men inte fullt ut av Tekniska nämnden. Beslut att gata är 
dyrare än tomtmark och platser som försvinner på gatan åligger bolaget att ersätta. Konsekvenserna 
blir att bolaget saknar medel för att bygga ett nytt parkeringshus.  
 
Bolaget har undersökt hur andra kommunala parkeringsbolag gör gällande parkeringsköp. Staden 
saknar process för parkeringsköp. Andra bolag bygger inte om finansiering saknas och de finansierar 
sina egna fastigheter. De bygger inte heller om gatan inte är reglerad.  
 
Finansiering av parkeringsanläggningar är beroende av flera olika aspekter, tex parkeringsköp, taxa 
och beläggning. Med rätt prismodell kan parkeringsköp finansiera stora delar av 
parkeringsanläggningen.  
 
Ägaren påtalar att Stadsledningskansliet får ta med sig frågan gällande att ta ett samlat grepp i dessa 
frågor.  
   

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? 
 
Miljöbilstillstånden går ut 2020-06-30. Då går även Bonus Malus ut. Bolaget kan mäta utnyttjandet av 
tillstånden och beräknar intäktstappet för tillstånden till ca 500 tkr på helåret. Bolaget behöver besked i 
hur tillstånden ska hanteras framöver. Ägaren meddelar att frågan behöver hanteras av 
Kommunfullmäktige och att bolaget måste tillskriva Kommunfullmäktige för att ändra det beslut som 
är gällande.  
 



Vulcanus: budget 87,1 mnkr mot prognos 88 mnkr. Birgitta Neugebauer har suttit med på alla 
byggmöten och beslut, har haft en bra dialog med Serneke under hela byggtiden. Driftöverlämning 
sker den 15/11. Allmän invigning blir den 26/11 och sedan öppnar p-huset den 27/11. Provparkering 
sker under vecka 47. Timparkering kommer kosta 15kr/h. Månadstillstånden kommer ha olika 
kostnad, uppdelat på dag, natt eller dygnet runt.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändring lyftes. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 10.45. 
 
Ulf Olsson tackade bolaget för ett bra arbete och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 14 november 2019 14.30-15.05 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande 
Patrik Johansson, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

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

d) Förändrat behov inom koncernen 2019 innebär att Borås Stadshus troligen kommer att behöva 
15 mnkr i koncernbidrag. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag. 



Bolagets VD Patrik Johansson presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
From 2019 sitter IBABs personal samlad i bolagets lokaler i Vulcanus och det har även gjorts 
förstärkningar i form av nyrekryteringar. Under 2020 ska bolaget arbeta med att få ihop sin 
organisation och sina processer.  
 
Borås Kongresshus är färdigt, har arbetat med utemiljön under 2019.  
 
Tillsammans med hyresgästen Nobina arbetar bolaget med uppförande av laddstolpar i bussgaragen 
för elektrifiering av stadsbussarna.  
 
Borås Arena: påbörjat arbetet med renovering och modernisering av arenan.  
 
Projekt Borås Event i Knalleland: ska ersätta Rotundan med en ny byggnad på 3500 kvm. Förstärka 
området kring djurparken och Parkhallen som ett eventområde. Projektet ligger för bygglovshantering 
hos Samhällsbyggnadsnämnden. Byggstart är planerad till mars 2020 om bygglov beviljas. 
Rivningslov för Rotundan har tagits i Samhällsbyggnadsnämnden, och rivningen kommer att påbörjas 
i december.  
 
Prognosen 2019 för IBAB ligger på 11 mnkr, en positiv budgetavvikelse utifrån lägre 
underhållskostnader och låg vakansgrad. Resultatet i budgeten för 2020 är 10,4 mnkr. Bolaget har 
pågående och kommande nyinvesteringar som kommer påverka balansomslutningen och soliditeten 
framöver.  
 
Bolaget säger att man kommer klara ägarens krav 2020 och även det utökade utdelningskravet för 
2019 då bolaget har överavskrivningar som kan lösas upp.  
 

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 
 
 Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Styrelsen lyfter en strategisk fråga gällande beslutsgången vid fastighetsaffärer. Bolaget hade en affär 
på gång för en tid sedan men säljaren ansåg att IBAB hade för lång beslutsgång kopplat till förvärvet. I 
ägardirektivet är beloppsgränsen för förvärv och försäljning som måste upp till Kommunfullmäktig för 
ställningstagande satt till 50 prisbasbelopp, vilket bolaget anser är en alldeles för låg gräns. Styrelsen 
har tittat på vilka fastigheter som är lättast att köpa och önskar en nivå på 15-20 mnkr. Ägaren tar med 
sig frågan och kommer se över ägardirektivet. Bolaget trycker också på behovet av en gemensam 
arena inom staden vid strategiska fastighetsförvärv. Det har funnits några tillfällen där bolaget och 
markavdelningen har tittat på samma fastighetsförvärv. 
 



6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 
  
    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 09.00-10.00  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Kurt Eliasson (S), ordförande  
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD föredrog bildspel.  
 
Färdigställandet av det sista på nybyggnationen på Moränvägen är klart. Det har gjorts en 
efterbesiktning av marken. Bolaget har nyligen fått alla lägenheter uthyrda. 
 
Garantibesiktning av Alingsåsvägen 5 är genomförd och godkänd. Det hade kommit fram några 
synpunkter som nu har åtgärdats. 
 



En extern värdering av fastighetsbeståndet pågår. De nya revisorerna har påtalat att detta behöver 
göras eftersom den senaste värderingen gjordes 2015. 
 
Kontroller av OVK på bolagets fastigheter har startat eftersom det ligger planeringsmässigt efter på 
vissa ställen. Pågår just nu på äldreboendet Sanderökroken.  
 
Det pågår även utbyte av belysningsstolpar till LED på boendena.   
 
VD har gjort en plan för upprättande av energideklarationer, de behöver förnyas vart tionde år och i 
stort sett alla deklarationer går ut samtidigt. Viktigt att planera in arbetet i god tid. 
 
Det fördes diskussioner om VD:s arbetssituation och att det är mycket som måste skötas och göras av 
en enda person. Allt annat är utlagt på upphandlade aktörer. Avtalet med HSB förlängdes nyligen och 
går ut 2022.  
 
Prognosen för 2019 visar ett något högre resultat än budget.  
 
Per idag har bolaget två tomma lägenheter, varav en håller på att målas och snart är uthyrd igen. 
 
I budgeten för 2020 har underhållskostnaderna höjts, från 4,4 mnkr i år till beräknade 6 mnkr. Planerat 
underhåll består bland annat av badrumsrenoveringar, takbyten samt byte av styrsystem och hissar. 
Dessutom behöver köket på Sanderökroken genomgå en större renovering.  
 
Budgeten visar på ett högre resultat då tillkomsten av Moränvägens 60 lägenheter ger högre 
hyresintäkter. 
 
Banklokalen i Sandared är uthyrd till Sparbanken tills april 2020. Det finns några intressenter som ska 
titta på lokalen.  
 

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? 
 
Bolaget planerar att totalrenovera Ekvägen 2 i Sandhult och ska då samtidigt bygga om två tomma 
lokaler till lägenheter. Förfrågningsunderlag är ute nu och styrelsen ska titta på siffrorna i början på 
nästa år. Beräknad kostnad är ca 11 mnkr, men får se vad anbudsförslagen och pågående 
fastighetsvärdering visar.   
 
Bolagets utmaning är att få till underhållsbehovet på ett bra sätt, med en bra turordning där det mest 
akuta prioriteras.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 08.45. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 10.00-11.00  
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande  
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

d) Vid det senaste pluppsamtalet lyftes frågan om redovisningsregelverken K2 respektive K3. 
Ägarens rekommendation är att bolaget fortsätter att tillämpa K2. Ett införande av K3 skulle 
kosta mycket att införa och kräver mycket mer administration. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD föredrog verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Första etappen av nybyggnationen på Uppegården är inflyttade och alla lägenheter är uthyrda. I etapp 
2, med inflyttning i april, återstår två lägenheter att hyra ut.  
 



Kontroller av OVK på fastigheterna har startat eftersom det ligger efter planeringsmässigt. 
 
En extern värdering av fastighetsbeståndet har gjorts då de nya revisorerna påtalat att det behövde 
göras. Den senaste värderingen, som gjordes 2015, låg på 219,8 mnkr. Den nya värderingen visar på 
en ökning av marknadsvärdet med 57 mnkr.  
 
Det pågår utbyte av belysningsstolpar till LED på bolagets boenden. 
 
Under sommaren tvingades bolaget till byte av kulvert vid Badhusvägen på grund av läcka. Kostnaden 
på runt 1,2 mnkr har redovisats som investering. Bolaget för diskussion med sin revisor om den 
redovisningsmässiga hanteringen. Det kan sluta med att kostnaden eller del av kostnaden måste 
resultatföras, en renovering måste vara förbättrande för att kunna bokföras som investering. 
 
Prognosen för 2019 ligger något över budgeterat resultat.  
 
Per dagens datum har bolaget tre outhyrda lägenheter, varav två är i Dannike som är ett svårare 
område att hyra ut i.  
 
I budget 2020 ökar underhållskostnader, från 7,1 mnkr i år till 8,5 mnkr. Många objekt kräver en större 
investering nu och framöver. Bland annat behöver ett stambyte på Dalhem göras då fastigheten haft 
många läckor. Har även en del fastigheter som visar fasadsprickor som behöver åtgärdas. Bolaget ska 
göra en underhållsplan där det mest akuta ska åtgärdas först. 
 
Resultatet för 2020 budgeteras högre då hyresintäkter för nybyggnationen på Uppegårdsgatan 
tillkommer. 
 
Ägaren lyfter frågan om VD:s arbetssituation då han är den enda anställde och all administration är 
utlagd. Styrelsen menar att man får se över framåt vad som är mest ekonomiskt, att fortsätta lägga ut 
eller ha en egen administration.  
 

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? 
 
Bolaget lyfter Kerstinsgärde 1:85 bredvid Dalhem där eventuellt en förstudie om nybyggnation av 36 
lägenheter i trygghetsboende ska göras. En väldigt intressant och viktig tanke att fortsätta planera för. 
Styrelsen frågar om behov av trygghetsbostäder finns. Ägaren svarar att efterfrågan är fortsatt stor och 
bolaget uppmuntras att gå vidare med en förstudie och ta kontakt med Vård- och äldreförvaltningen.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget arbetar med direktiven genom att utbilda styrelsen, och genomförde en utbildning gällande 
ansvarsfrågor och ekonomi den 3/9. Har infört direktiven mer lättåtkomliga genom en digital pärm till 
styrelsen.  



 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 09.45. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 11.00-11.45  
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande 
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande  
Kjell-Ove Sethson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolaget rapporterade om sin verksamhet och framhöll därvid särskilt följande; 
 
Prognos 2019 visar ett försämrat resultat jämfört med budget och beräknas landa på minus, men 
resultatet kommer att bli bättre än den inlämnade prognosen per 31/8 som visade -1,2 mnkr. 
Anledningen är högre underhållskostnader, de ligger på drygt 4 mnkr mer än motsvarande period förra 
året, där fördyrade badrumsrenoveringar utgör en stor del.  



 
 
Bolaget genomför just nu en hyresgästundersökning riktad till alla hyresgäster för att få veta vad de 
tycker.  
 
Fastighetsvärdering har gjorts av en extern värderare under hösten, som visar på ett marknadsvärde på 
400 mnkr medan det bokförda värdet ligger på runt 200 mnkr. Den senaste värderingen gjordes 2013 
och då låg marknadsvärdet på 200 mnkr. Nyckeltalen direktavkastning och justerad soliditet ökar till 
följd av det högre marknadsvärdet. 
 
Under 2019 har bolaget bland annat renoverat lekplatser, sett över garagen på Prästa, renoverat tre tak 
i Borgstena, renoverat 60 badrum och renoverat en avdelning på förskolan i Borgstena. Det har gjorts 
mycket tvätt- och målningsarbeten och en hel del termostater har bytts. Dessutom har solceller 
installerats på tvättstugan på Prästa.  
   
Bolagets planer under 2020 består bland annat av en ombyggnation av Sikgårdens förskola till två 
lägenheter, upphandling pågår, takbyten på Sik, fortsatta tvätt- och målningsarbeten samt asfaltering. 
Bolaget har även börjat titta på en större balkongrenovering.  
 
Bolaget planerar även för nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad, nära Skogslid. 
Bolaget har pratat med en privat aktör för att hela tomten skulle kunna bebyggas samtidigt och drivas 
som ett gemensamt projekt. Den privata aktören har precis hoppat av men innehar två tredjedelar av 
markanvisningen. Ägaren frågar om bolaget kan gå fram själva med sin byggnation. Det är ett spår 
som bolaget tittar på men man ska även träffa en annan aktör för att se om de är intresserade av att gå 
in i projektet. Bolagsgruppen tar med sig frågan om markanvisningen och om det är möjligt att 
återlämna marken.   
 
Till sist vill bolaget lyfta sitt miljöarbete. Bland annat har man anslutit sig till Sveriges Allmännyttas 
avsiktsförklaring om att vara helt fossilfria till år 2030. Bolaget mäter sedan länge hur mycket 
koldioxid som släpps ut i den egna verksamheten, och ligger långt före stadens miljömål som man har 
uppfyllt i många år. 
 
Ägaren frågar om intresset av nybyggnation i Sparsör kvarstår. Bolaget är fortsatt intresserade av att 
bygga i Sparsör, men planeringen av trygghetsbostäder går först.   
 

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? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 11.00. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 3 december 2019 14.30-16.00  
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Oliver Öberg (M), förste vice ordförande  
Bengt Engberg, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 
direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat. 
 
Prognosen för 2019 ligger på 34 mnkr, som är resultat innan utrangering.  
 
Gällande konflikten med Fristad Bygg så försökte man få till ett möte med dess ägare utifrån att de 
skickade ofullständiga underlag och kostnader. AB Bostäder föreslog också en gemensam revision av 
projektet men det var inte Fristad Bygg intresserade av, utan istället stämde de AB Bostäder. Bolagen 



har haft brevväxling fram och tillbaka med tingsrätten under hösten. Fristad Bygg sökte om anstånd 
som gick ut den 30 november så nu väntar man på vad tingsrätten ska säga. AB Bostäder har hållit 
inne betalningar på ca 27 mnkr. Kostnaden ingår inte i ovanstående prognos utan kommer att bokföras 
som utrangering i bokslutet.  
 
Budgeten för 2020 visar ett resultat på 31 mnkr. Bolaget hoppas på en rimlig hyreshöjning i 
förhandlingen med Hyresgästföreningen för att få till ett rimligt underhåll.  
 
Newsec har gjort en värdering av ett axplock av fastigheterna, som visar stora övervärden. Bolaget 
ligger med en bra balans i den komponentavskrivning som görs.  
 
Budgeten uppfyller avkastningskravet på direktavkastning om 3 % men når inte riktigt upp till 
soliditetsmålet på 20 %.  
 
Under 2019 har bolaget bland annat köpt kvarteret Diana nära Viskaholm. Inflyttning har skett i de 33 
ombyggda lägenheterna på Våglängdsgatan 19. En större lägenhetsrenovering i form av stammar och 
badrum av ca 200 lägenheter har genomförts.  
 
Övertagandet av Kasernen 2 skedde i juni och styrelsen ska fatta beslut om tilldelning i december.   
 
Bolaget har även några fastighetsaffärer på gång som styrelsen snart ska ta ställning till.  
 
VD-rekrytering har påbörjats och annons kommer ut i veckan. Styrelsen vill vara ute i god tid då det 
kan ta tid innan en ny VD är på plats. Bengt har tänkt sluta under 2021.  
 
Hyresutvecklingen – till hyresförhandlingarna, som genomförs i december, har bolaget lagt ett 
yrkande på 3,5 %. Bolaget tänker inte acceptera en höjning under 2 % då man inte har varit nöjd med 
tidigare års hyreshöjning. Bolaget har behov av en högre höjning än tidigare för att inte halka efter i 
lägenhetsunderhållet.  
 
Pågående kommunala lokalprojekt: 
Förskola Norrby – Kronängsparken 
Mötesplats Sjöbo  
Utveckling av kommunal verksamhet vid Hulta Torg - behov av fler förskoleavdelningar och förändra 
fritidsgårdens lokaler 
Blockförhyrningsavtal lägenheter/gruppbostäder 
 
Planerade byggprojekt under perioden 2020-2028 visar att bolaget har möjlighet att bygga 1000 
lägenheter utifrån planer mm. Om det sedan kommer bli så beror mycket på förutsättningar och 
efterfrågan.  
 
Hulta Torg – inflyttning av de 112 lägenheterna sker i januari 2020 och alla är uthyrda. Uppdatering 
av torget färdigställs under våren 2020.  
 
Bolagets nästa stora projekt är Regementsstaden, där 144 lägenheter, varav 48 trygghetsbostäder, ska 
byggas. Anbudsförfrågan har precis gått ut och anbuden ligger i nivå med det kalkylerade priset. 
Byggstart under våren 2020 med inflyttning 2022.  
 
Planerad fastighetsaffär, som genererar 104 studentbostäder, beräknas genomföras under 2020. 
Styrelsen tar beslut om detta på sitt decembermöte 2019.  
 
Kronängsparken – markanvisning. Bolaget har fått förslag på ett avtal, men anser att markpriset är för 
högt. Det krävs marksanering och kostnader för ledningsflytt som bolaget ska stå för. Bolaget anser att 
kostnaden för sanering och ledningsflytt ska redas ut innan markpriset kan fastställas. Bolaget vill 
skicka med detta till ägaren.  



 
Brämhult – pågående detaljplansprocess som troligen blir antagen i början av 2020. Planerat för fyra 
byggnader med 56 lägenheter, varav en del blir trygghetsbostäder.  
 
Svärdfästet – finns med på listan för detaljplaner under 2020. Planeras för 60 lägenheter.  
 
Solhem – begärt planändring. Förtätning av egen fastighet med ca 50 lägenheter i form av ett 
punkthus/radhus. 
 
Västerbro ingår i stadens vision 2025. Detaljplan 2019-2021. Planeras för ca 400 nya bostäder. 
 
Ramnås 5 och 6 – i hörnet mot Särlaskolan planeras byggnation av 80-100 studentlägenheter.  
 
Våglängdsgatan 151 – har skjutit lite på projektet med nybyggnation av 50-100 lägenheter. Planerar 
att göra en förstudie till våren.   
 
Till sist nämns bolagets bostadskö. Det står runt 30 00 personer i kö, varav 14 000 är aktivt sökande. 
Omsättningen av lägenheter fortsätter dessutom att minska.  
 

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? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Portföljutvecklingen visar att bolaget kommer att färdigställa ca 300 bostäder under mandatperioden 
och påbörja ytterligare ca 200 bostäder. Därmed anses målet om 400 nya bostäder kunna uppfyllas.  
 
Ägaren har sagt att bolaget ska vara en aktiv part i samhällsbyggnadsutvecklingen och bolaget gör så 
mycket de orkar.  
 
Markanvisningar/ökat byggande - studentlägenheter i dialog med Högskolan, nya byggrätter, Gässlösa 
området. VD skickar med att staden inte ska glömma bort byggherrarna som ska bygga vid 
planeringen av Gässlösa. 
 
Bolaget skickar även med en hållbarhetsutmaning – individuell mätning av hushållsavfall för alla 
boråsare. Det skulle skapa incitament för boråsarna att minska sitt avfall. Precis som bolaget ser en 
tydlig minskning av vattenförbrukningen i de fastigheter där individuell vattenmätning införts.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 13 maj 2020 kl. 9.45. 
 



Kerstin Hermansson tackade samtliga för dagens sammanträde och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 3 december 2019 13.00-14.10  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande  
Mikael Bengtsson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner, kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Styrelsen lyfter bolagets önskan om att ta ett grönt lån för finansiering av sin nybyggnation som de har 
framfört tidigare. Meddelar att man kommer driva frågan den politiska vägen.   
 
Ägaren svarar att de riktlinjer och regler för finansverksamheten som är antagna av 
Kommunfullmäktige ska följas och det bolaget framför skulle bli ett frånsteg från riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen ansvarar för hela koncernens finansiering och måste se till helheten. Detta är en 
politisk fråga som behöver diskuteras centralt så beskedet till bolaget är att man får tillskriva 
Kommunstyrelsen med en framställan om att göra ett undantag från gällande riktlinjer.    
 



Styrelsen tog också upp att bolaget skickade en förfrågan till Kommunstyrelsen i oktober 2017 om 
detaljplanen för den ekologiska villastaden och undrar var frågan landat för bolaget har inte fått något 
svar. Ägaren svarar att den detaljplanen har blivit en del i det planprogram som ska tas fram för hela 
Viskafors. Bolagsgruppen tar på sig att undersöka vart förfrågan hamnat, det är klart att bolaget ska få 
ett svar. 
  
Därefter presenterade bolagets VD verksamheten utifrån bildspel.  
  
Det har kommit in nya verksamheter vid torget i form av en blomsteraffär och en skräddare.  
 
Mindre företag i Viskafors efterfrågar ett företagshotell. Bolaget har ingen mark att bygga en sådan 
fastighet på. Framför att det kanske finns privata aktörer som kan vara intresserade om staden erbjuder 
mark till det. 
 
Under 2019 har tak bytts på några fastigheter. Det finns fler fastigheter som har behov av takbyte, tar 
det i etapper.  
 
Bolaget jobbar hela tiden för att minska drifts- och underhållskostnaderna.  
 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har påbörjats. Husen byggs av korslimmat trä 
från Södra skogsägarna. Tanken är att göra ett hus helt klart som blir ett visningshus, och att det ska 
stå klart till juni 2021.  
 
Planeringen av projektet med 30 trygghetsbostäder, Friskafors, fortskrider och är nu ute på anbud. 
Bolaget önskar erhålla ett aktieägartillskott som en del i finansieringen av byggnationen.  
 
Ägaren frågar om bolagets revisor har lyft frågan om eventuell nedskrivning av fastigheterna. Bolaget 
svarar att frågan inte har varit uppe och att man har en aktuell värdering då alla fastigheter är inlagda i 
Datscha. Frågan är mer aktuell vid nybyggnation utifrån nuvärdesberäkning av kassaflödet. Dock är 
det inte lika hårt styrt i K2-regelverket som bolaget tillämpar, utan där ser man mer till helheten. 
Ägaren framför att det är viktigt med en löpande dialog med revisorn och framförallt innan en 
nybyggnation påbörjas så inte frågan om nedskrivning uppkommer efteråt.  
 
Lokalerna för bowling och gymlokal är uppsagda till juni 2021, har hyrts av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 
Bolaget lyfter att det finns attraktiv mark i Rydboholm som är klar för nybyggnation och det kan vara 
intressant att titta närmare på.  
 
Budgeten för 2020 visar ett resultat på 2 mnkr. Resultatet är lägre än de senaste åren då bolaget valt att 
generera ett lägre resultat under tiden nybyggnationen av Källsprångsvägen pågår för att kunna 
upprätthålla sitt underhållsarbete.  
 

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 pågående projekt, se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 



Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändringar framfördes. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 13 maj 2020 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 08.00-08.45  
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Petter Hedin, ordförande 
Stefan Dinér, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Anders Glemfelt, näringslivschef 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina 
Pirs 
   

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) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på -2,6 mnkr.   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 
Under hösten har bolaget arbetat med organisationen, arbetsfördelning och uppföljning av sina kunder.  
 
Idag arbetar bolaget med 28 kunder, varav 10 kunder har branschoberoende inriktning och 18 kunder 
har textilinriktning 
 
Håller på att etablera ett mentorskap, har fått kontakt med en extern kille som kan hjälpa kunderna 
med marknadsföring mm.  
 



Bolagets fokus framåt är: textil positionering, ökad teamkänsla, coachande affärsutveckling, hållbarhet 
& cirkularitet, öka nätverket och samarbetet med näringslivet samt tightare samarbete med Högskolan 
i Borås. 
 
Bolagets driftfinansiering baseras på medel från Borås Stad, VGR, Vinnova och Högskolan i Borås.  
 
Strategiska fokusområden ska utgöra plattformen för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal 
nytta. Dessa är: affärsutveckling-/stöd, nätverk, positionering BoråsINK, finansiering med målet att 
vara 100 % driftfinansierade, hållbarhet & cirkularitet samt organisation-/arbetsmiljö.  
 
Målsättningen 2020 gällande kunderna är att 6 kunder ska göra exit (lämna för marknaden). Utfallet de 
senaste åren ligger på 4-5 exit av ca 16 kunder som man tar in och arbetar med. Målsättningen på 
längre sikt är att ta in 20 kunder och av dem ska 10 göra exit.  
 
Aktivitetsplanen för 2020 fokuserar mer på marknadsföring av bolaget. Bland annat ska man träffa 
landets övriga inkubatorer och prata om bolagets positionering inom textil.   
 
Bolagets omsättning är ca 12 mnkr. Stödet från Borås Stad är 2,6 mnkr. Prognosen för 2019 visar att 
resultatet möjligen hamnar 100-200 tkr sämre än budget. VGR är den största finansiären och ger ett 
bidrag på lite över 3 mnkr. VGR har spelat in att de kan komma att sänka sitt bidrag om inte Borås 
Stad höjer sitt bidrag. Bolaget önskar därför att staden höjer sitt bidrag till 2,9 mnkr för 2020, som i så 
fall ska gå till marknadsföring. Resultatkravet på bolaget är redan satt till -2,6 mnkr, men ägaren tar 
med sig frågan och ska lyfta den med VGR. Förs även en diskussion kring möjligheten att försöka få 
in Boråsregionen som grundfinansiär eftersom bolaget arbetar i hela regionen.  
 

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? 
 
Det finns inte några aktuella frågor som anses vara av större vikt. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 08.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 kl. 09.00-10.00  
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Annika Persson (L), ordförande 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Bo Kjellson, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina 
Pirs  
   

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) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på -12 mnkr.   

     
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bland annat följande gicks igenom: 
 
Bolaget har haft en bra säsong 2019. Fick en bra start på året och framförallt påsken, som låg senare i 
år, hade många fler besökare än 2018. Antalet besökare uppgår nästan till 270 000 jämfört med 
242 000 förra året och budgeterade 265 000. 2019 har varit ett viktigt år och framförallt viktigt att få 
tillbaka de tappade besökarna. Besöksstatistiken per månad visar att juli månad är en väldigt viktig 
månad och i år kom det 18 000 fler besökare än 2018. Antalet sålda lejonkort har också ökat och målet 
för 2020 är att försöka sälja 20 000 lejonkort.  



 
Styrelsen har tittat på utvecklingen av ett antal nyckeltal, bland annat besökare, för att framåt kunna 
arbeta med förbättringar och öka besöksantalet. 
 
Utbildningsverksamheten har utökats och Realgymnasiet som man samarbetar med har lanserat ett 
nytt naturbruksprogram som heter Djurpark. Verksamheten bidrar även till ett inflöde av elever som 
inte kommer ifrån regionen. Utbildningsverksamheten gör ett ekonomiskt överskott. 
 
Inför 2019 rustades den gamla dinosaurieparken upp och nio nya rörliga dinosaurier köptes in och 
miljön runt omkring rustades upp. Har sett att dinoparken varit ett uppskattat inslag bland besökarna. 
 
Sedan några år tillbaka har verksamheten breddats med Simbaland, som har både scen med aktiviteter 
under högsäsong och lekplats och vattenlek. Styrelsen vill med så lite medel som möjligt nå en så bred 
besöksnäring som möjligt och har bland annat pratat om att försöka få till ett samarbete genom att få 
Simba att bli kompis med en Lisebergskanin.  
 
Bolaget ska försöka bli bättre på att berätta vad de gör inom området bevarandearbete. Både vad som 
görs i djurparker och vad som görs i det vilda. Man har ett bra avelsarbete och skickar ut fler djur till 
andra djurparker än antalet djur man tar in.  
 
VD lyfter även de risker bolaget har. En risk är extremväder, där varken för mycket regn eller värme 
är bra, och som kan avgöra om bolaget når budget eller inte. Måste också vårda sitt varumärke, det 
kommer skrivelser i media angående djur i fångenskap med jämna mellanrum. En annan risk är att 
djurparken är känslig för allvarliga sjukdomar. Det kan bidra till att många djur måste avlivas och i 
värsta fall stängning av parken. 
 
Prognosen för 2019 visar på +1 mnkr jämfört med budgeten på -13 mnkr. Campingverksamheten gör 
ett något sämre resultat än 2018 på grund av sämre beläggning.  
 
Budget 2020 visar -12 mnkr i resultat. Budgeterar med 270 000 besökare. För att förenkla 
kommunikationen till besökarna går man från fyra till två säsonger. Gör prisjusteringar och förändrar 
ålderskategorierna. Räknar med samma beläggning på campingen som 2019. Bolaget är återhållsamt 
på kostnadssidan.  
 
Gällande campingen meddelar ägaren att styret har bestämt att den ska ligga kvar i bolaget. Bolaget 
lyfter att man själva inte styr över investeringar eftersom marken arrenderas av LFF och det finns ett 
investeringsbehov för att höja standarden. Bolagsgruppen får titta på frågan hur kommande 
investeringar kan hanteras på ett bra sätt. Ägaren menar att ska vi ha en camping måste den hålla en 
bra standard. Bolaget får ett mer långsiktigt ansvar för campingen, ska se till att formellt beslut också 
tas.  
 
Gällande ny tigeranläggning har bolaget pausat framställan. Det ska göras en fördjupad undersökning 
av pris och utformning under våren. Styrelsen ska ta ett beslut under 2020. Dispensen för nuvarande 
tigeranläggning går ut 2020 men troligt att den kan förlängas något om beslut om uppförande av ny 
anläggning tas under året. 
 
Styrelsen får en fråga varför bolaget lägger en budget på -12 mnkr, som är detsamma som 
resultatkravet. Bör inte budgeten istället ligga på minus 10-11 mnkr för att ha lite buffert utifrån att tex 
vädret är en stor risk. Styrelsen svarar att man ser 2020 som ett omställningsår där man ska se över 
affären djurpark. Har precis börjat med frågan hur kostnadsmassan kan optimeras. Tittar på 
utvecklingen av ett antal utvalda nyckeltal för att jobba vidare med dem och hur de kan utvecklas och 
optimeras. Styrelsen har jobbat väldigt fördjupat med budget 2020 för att kunna göra en omställning. 
Kommande VD-byte blir också en del i den omställningen. Den 1 februari 2020 tillträder Jeanette 
Lindström som ny VD, Bo Kjellsson är kvar februari ut för överlämning.  
 



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? 
 
Investeringsplan 2021-2023 presenterades vilken bygger på vikten av att hålla en bra djurvälfärd: 
 
2021: 27,5 mnkr, främst ny tigeranläggning 
2022: 17,5 mnkr, upprustning av pingvinanläggningen 
2023: 26 mnkr, främst ombyggnation av aphuset 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 09.00. 
 
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: tisdagen den 17 december 2019 10.15-10.50  
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för innevarande mandatperiod är -19,8 mnkr 
eller bättre.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Under 2019 har den fysiska turistbyrån stängts. Bolaget har också bland annat lagt en strategi beyond 
touristoffice, flyttat till nya lokaler, rekryterat vakanser, haft evenemangsmöten/säkerhetsnålen samt 
lett beredningsgrupp och planering för jubileumsåret 2021. Bolaget är också partner i Versace 
utställningen. 
 



Men framförallt har bolaget arbetat med U20 EM i friidrott. Det har tagit väldigt mycket tid och andra 
frågor har fått stå tillbaka. Fick ett gott betyg för genomförandet. Man har även fått en massa 
erfarenheter som kan användas men en slutsats är att alla stadens förvaltningar måste förankras vid så 
här stora evenemang. Staden tar det med sig till kommande evenemang.  
 
Fokus framåt är Borås 400 år. Har 127 processer som är igång, blir fler alster. De olika områdena är: 
fester & officiella evenemang, historia, idrott, utbildning, kultur, textil & design, stadsutveckling, 
nöjen samt hållbarhet. Ska ta fram 400 anledningar att fira. Bolagets ansvarar för kommunikation, 
marknadsföring och koordinering. De kostnader bolaget har budgeterat att man ska stå för är: 
nyårsfirande, Borås födelsedag, årsringarna för att koppla ihop serviceorterna, 
filmning/dokumentation, kommunikation i form av app, programtidning med 12 nr samt annonsering. 
 
Prognosen för 2019 ligger i nivå med budgeten på -18,5 mnkr.  
 
Budget 2020 visar ett resultat på -21,2 mnkr, varav 2 mnkr är inlagt för 400-års firandet. Ägarens 
resultatkrav är -19,8 mnkr för 2020 och det menar bolaget att man kan klara. Men det är väldigt viktigt 
att få besked gällande finansieringen under 2021 då bolaget lagt in 9 mnkr för firandet. Bolaget frågar 
efter ägarnas ambitionsnivå för jubileumsåret. Staden svarar att ambitionsnivån måste ligga högre än 
ett vanligt födelsedagsfirande. Bolaget behöver formalisera ett beslut gällande detta för att kunna 
fortsätta sitt arbete. Bolagsgruppen tar med sig frågan och återkommer till bolaget. 
 

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? 
 
Se ovan gällande finansiering av stadens 400-års firande. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 10.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 11.00-11.45  
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för innevarande mandatperiod är -27,8 mnkr 
eller bättre 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Textile Fashion Center 
Ledningsrådet har formerat sig, tillit och fokus på helheten för centret. Ledningsrådet består av de 
mest tongivande organisationerna i centret. Ledningsrådet har tagit fram ett samverkansdokument för 
Textile Fashion Center som signerats av alla huvudmän. Har hittat hållbarhet som den gemensamma 



nämnaren för centret. Samverkansavtalet mellan Borås Stad, Högskolan i Borås och fastighetsägaren 
för Simonsland går ut 2023.  
 
Bolaget lyfter följande framåtriktade frågor:  
- avtalet upprättades inför centrets uppbyggnad, står inget om driften där man är nu 
- det är staden som står för alla kostnader för ”samverkan”, ska det vara så framgent?  
- Science park/Högskolan i Borås växer – dags att samla ihop kommunens delar för att bli en och mer 
jämn part? 
 
Staden är medveten om frågan och har haft ett första möte med fastighetsägaren och Högskolan, ska 
börja se över de olika aktörernas ansvar i centret. Staden arbetar vidare med frågan.  
 
Resultatet i budget 2020 ligger på -27,8 mnkr, varav Textile Fashion Center utgör 10 mnkr. Bolaget 
står för allmänna kommunikationsytor, informationsdesk, extern och intern kommunikation samt 
centrumledning. Tagit bort en tjänst som möteskoordinator då bolaget inte längre förfogar över lokaler 
att hyra ut. 
 
Borås Kongress 
Bolaget har omförhandlat hyresavtalet med driftsoperatören så nu betalar de en ren omsättningshyra, 
avtalet gäller tom 2021. Driftsoperatörens prognos för hyran ligger på 2,8 mnkr för 2019 och på 4,1 
mnkr för 2020. Summering av året 2019: för kort startsträcka, bra vår och höst men misslyckad 
julsatsning.   
 
Bolaget och operatören har haft protokollförda möten varje månad under 2019 och då även gått 
igenom redovisningen.  
 
Ett problem som lyfts är hotellkapaciteten, det råder brist på hotellrum för att kunna boka in stora 
möten och kongresser i Borås Kongress. Bolaget trycker på vikten av stadens ansvar för framtagandet 
av planer för byggande av fler hotell.  
 
Borås Kongress står för -17,7 mnkr av totalbudgeten 2020. Hyran utgör 15,6 mnkr utifrån en årlig 
uppräkning med 3 %. Utöver hyran tillkommer 1,2 mnkr i fastighetsskatt och kostnader för värme och 
vatten.  
 
Prognosen för 2019 för bolaget totalt ligger på -26,4 mnkr jämfört med budget på -23,9 mnkr. Det är 
främst lägre hyresintäkter för Borås Kongress som bidrar till det sämre resultatet.   
 
Till sist informerades det om LED-skärmen. Kort historik är att upphandling gjordes våren 2018 som 
överklagades. Bolaget valde då att dra tillbaka den för att skriva om förfrågningsunderlaget. 
Sommaren 2018 tog man beslut om att korttidshyra en skärm på 12 månader. Det hyresavtalet 
överklagades och förvaltningsrätten ansåg att hyran av skärm ej var nödvändig för verksamheten. 
Bolaget tillhandahåller därför ingen LEDskärm till operatören from juli 2019. Ny upphandling gjordes 
under 2019 som också överklagades men Förvaltningsrätten tog inte upp det. Tilldelningsbeslut har 
gjorts under hösten och leverans av skärm sker mars/april 2020. Bolaget har nyligen fått en 
stämningsansökan på skadestånd från leverantören som vann den första upphandlingen.   
 

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 fördes kring strukturen framöver avseende finansiering av Textile Fashion Center. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 11.00. 
 
Niklas Arvidsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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