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CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
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 Ärende  

1.   Val av justerare 
 

 

2.   Anmälningsärende 2020-01-20 
Dnr 2019-01034 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.   Delegationsbeslut 2020-01-20 
Dnr 2019-01035 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4.  Kc1 Revisionsrapport - granskning av Borås Stads delårsrapport 
januari - augusti 2019 
Dnr 2019-00996 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

5.  Kc2 Lokalbehovsplan 
Dnr 2019-01084 2.6.1.0 Programområde 5 

(Bil) 

6.  Kc3 Svar på revisionsrapport: Granskning av beställar- och 
utföraremodellen i Borås Stad 
Dnr 2019-00913 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

7.  Kc4 Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
Dnr 2019-01056 1.2.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

8.  PF1 Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar Comén 
(M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför prövningen av 
strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till Samhälls-
byggnadsnämnden 
Dnr 2019-00228 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

9.  PF2 Revidering av Kommunstyrelsens reglemente Se dnr 2018-
00768 
Dnr 2019-00847 1.2.2.2 Programområde 1 

(Bil) 

10.  PF3 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr 2019-01029 1.3.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

11.  K1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet 
Dnr 2019-00609 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

12.  K2 Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therése Björklund 
(S): Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark  
Dnr 2018-00167 1.1.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

13.  KU1 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Särskilt begåvade elever 
Dnr 2019-00220 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 
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14.  KU2 Reviderad kostpolicy  
Dnr 2019-00316 1.2.2.0 Programområde 2 

(Bil) 

15.  KU3 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019 
Dnr 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 2 

(Bil) 

16.  M1 Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 
Dnr 2019-01090 3.1.2.7 Programområde 4 

(Bil) 

17.  M2 Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 42, 
Tosseryd 
Dnr 2019-01089 3.1.2.25 Programområde 4 

(Bil) 

18.  M3 Försäljning av 3880 kvm av Viared 14:19, kvarteret Stormen, 
Viared Västra 
Dnr 2019-01107 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

19.  M4 Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 
Dnr 2019-01094 3.1.2.7 Programområde 4 

(Bil) 

20.  M5 Dubbel markanvisning, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats samt 
Borgstena 5:38 i Borgstena och Riddarebolet 1:20 i 
Kinnarumma 
Dnr 2017-00828 269 Programområde 4 

(Bil) 

21.  M6 Förvärv av fastigheten Sölebo 2:24 i Fristad 
Dnr 2019-00867 3.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

22.  M7 Detaljplan för flerbostadshus Övre Norrmalm, del av Norrmalm 
1:1, Döbelnsgatan 65 
Dnr 2019-00851 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

23.  M8 Exploateringsavtal Järnhättan 5, Trandared 
Dnr 2019-00866 3.1.2.7 Programområde 4 

(Bil) 

24.  M9 Samrådsyttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad 
Dnr 2017-00843 433 Programområde 4 

(Bil) 

25.  E1 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2020. 
Dnr 2019-01116 3.7.2.0 Programområde 2 

(Bil) 

26.  E2 Redovisning av e-petitioner 2018-2019 
Dnr 2019-00068 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

27.  E3 Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
Dnr 2019-01014 3.3.6.0 Programområde 4 

(Bil) 
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28. E4 (Bil) 

29. E5 (Bil) 

30. E6 (Bil) 

31. E7 (Bil) 

32. E8 (Bil) 

33. E9 (Bil) 

34. E10 (Bil) 

35. E11 (Bil) 

36. N1 (Bil) 

37. SP1 (Bil) 

38. SP2 (Bil) 

39. SP3 (Bil) 

40. SP4 (Bil) 

41. SP5 (Bil) 

42. SP6

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och 
med år 2020  
Dnr 2019-00538 1.1.2.1 Programområde 4 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av 
Stadsparksbadet på entreprenad 
Dnr 2018-00921 1.1.1.1 Programområde 1 

Intern kontrollplan 2020 
Dnr 2019-00619 1.2.3.2 Programområde 1 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiets innergård 
Dnr 2019-01079 2.6.1.1 Programområde 5 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar 
Dnr 2019-01078 2.6.1.1 Programområde 5 

Projekteringsframställan för tillbyggnad av Metergatan SoL, 
Metergatan 2, Temperaturen 13 
Dnr 2019-01076 2.6.1.1 Programområde 5 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 
Dnr 2019-01074 2.4.2.2 Programområde 1 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås 
Stadshus AB Dnr 2020-00049 1.2.2.3 Programområde 1 

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) 
Dnr 2017-00254 141 Programområde 1 

Yttrande över planbesked för Enhörningen 7 
Dnr 2019-00701 3.1.1.1 Programområde 4 

Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl 
Dnr 2015-00600 214 Programområde 4 

Yttrande över planbesked för fastigheten Druvefors, Resedan 12 
Dnr 2019-00778 3.1.1.1 Programområde 4 

Granskningsyttrande för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
Dnr 2017-00401 214 Programområde 4 

Yttrande över planbesked för Hässleholmen, Modulen 19 
Dnr 2019-00141 3.1.1.1 Programområde 4 

Granskningsyttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 7 
m.fl.
Dnr 2018-00426 3.1.1.1 Programområde 4

(Bil) 
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 Ärende  

43.  SP7 Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med 
flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 
Dnr 2017-00437 214 Programområde 4 

(Bil) 

44.  SP8 Förlängning av Borås Stads avfallsplan 
Dnr 2016-00484 450 Programområde 5 

(Bil) 
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Revisionsrapport - granskning av Borås Stads 

delårsrapport januari - augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar på granskningen av 

delårsrapporten januari-augusti 2019 till Revisionskontoret.              

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport för perioden januari-

augusti 2019. Stadsrevisionen bedömer att den av Kommunstyrelsen upprättade 

delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet 

för kommunal redovisningsrekommendationer avseende innehåll och 

utformning. Man bedömer att två av de tre långsiktiga/översiktliga finansiella 

målen troligen inte kommer att uppnås under 2019. Det tredje målet gällande 

soliditet redovisas inte i delårsrapporten. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten 

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

blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer mot denna bakgrund att perioden 

för delårsrapporten och dess behandling under november månad i Kommun-

fullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning. 

Svar på rapporten 

Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som lämnats i granskningen av 

delårsrapporten. 

De långsiktiga finansiella målen kommer inte att uppnås under 2019, även om 

staden kommer att nå de uppsatta målen avseende resultat och självfinansiering 

som satts för budgetåret. Nya finansiella mål för hela kommunkoncernen håller 

på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella målen är 

ännu viktigare kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utmaningar. 

Beredningstiden för framtagandet av delårsrapporten gör det svårt att hinna 

med behandling av delårsrapporten per sista augusti före november månads 

utgång i Kommunfullmäktige. Enligt lagen kan man välja en kortare period, 

som kortast 6 månader januari-juni, och då har man bättre möjlighet att vidta 

åtgärder men samtidigt en kortare tid att bedöma. Noteras bör att 
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Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige även har en tertialrapport för 

perioden januari-april som kan initiera styråtgärder utifrån upprättad prognos 

för helåret. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport granskning av delårsrapport 2019-08 

2. Missiv delårsbokslut 2019   

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret Borås Stad, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Granskning av Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019

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

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Stadsrevisionen har översiktligt 
granskat delårsrapporten för Borås Stad 2019 inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse 
och redovisas i innevarande rapport.  

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

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

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

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

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

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild uppmärksamhet 
inför årsbokslutet?

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

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

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

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd1. Granskning 
av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser mellan delåren 2018 och 2019 har utförts. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands 

läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar 
och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning och 
prognos har avhandlats. 

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

1.5 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Stefan Sjöblom och Anna Duong.
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Granskning av Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019

2 Granskningsresultat

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

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

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

Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning

• en balansräkning

• en förenklad förvaltningsberättelse

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

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

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

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

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

2 1 kap. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
3 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
4 Ibid
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och  

Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6 13 kap. 2 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och  

Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8 Ibid
9 12 kap, 2 § Kommunallag (2017:725) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 10

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport redovisas 
belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för resultatet för 
räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport 
ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång. 

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning enligt 
årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också innehålla 
jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.11 

Borås Stad upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är 
inom den tidsram som LKBR anger. 

Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut 

• Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång

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

• Helårsprognos

• Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för Borås Stad överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen.  

2.3.1 Verifikationer och räkenskapsinformation

För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation. Har en kommun eller ett landsting 
tagit emot en uppgift om ekonomiska händelser i den form som anges i 2 kap. LKBR ska denna 
uppgift kompletteras med uppgifter som kan användas som verifikation.12 Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.13

10 1 kap. 4 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
11 13 kap. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
12 2 kap. 3§ 2:a stycket och 3 kap. 8-10 §§, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
13 3 kap. 8 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
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Verifikationen ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen 
har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande 
fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat 
till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.14

Verifikationer ska ingå i delårets räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation är sådana uppgifter 
i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas 
behandling i bokföringen.15

Stadsrevisionen noterar att några verifikationer inte innefattar upplysningar om vilka uppgifter 
som har legat till grund för den ekonomiska händelsen och att räkenskapsinformationen inte varit 
komplett vid avlämnande till Stadsrevisionen för bedömning. 

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, utan 
bara en förenklad förvaltningsberättelse.16

Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveck ling och ställning samt den ekonomiska 
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen 
innehåller en översikt över utvecklingen av Borås Stads och bolagens verksamheter, upplysning om 
ekonomi och ställning, händelser av väsent lig betydelse, för väntad utveckling samt andra förhållanden 
av vikt. 

I sammanfattningen finns nämnt att händelser som är av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat 
är icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. 

Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.17 
Dessa krav med utgångspunkt i kommunallagen har funnits i oförändrad form sedan 2006. 

Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget 18 har skrivningar om god ekonomisk 
hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Däremot har den uppdaterade versionen av Riktlinjer för Finansverksamheten en skrivning om god 
ekonomisk hushållning: 

”Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget, säkerställa 
betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga 
finansnetto, effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.” 19

Stadsrevisionen noterar att Borås Stads delårsrapport har liknande skrivning om god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning kommer 
uppnåtts och följts i enlighet med RKR R17 20. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen 
i Borås Stads delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag. Framställningen 
är i allt väsentligt deskriptiv tillsammans med en bedömning av genomförandet för den period 
delårsrapporten omfattar. I delårsrapporten genomförs en samlad bedömning om Borås Stads mål

14 Ibid 
15 2 kap. 4 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
16 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
17 11 kap. 1 § Kommunallag (2017:725)
18 Budget 2019, fastställt av Kommunfullmäktige 19-20 december 2018, sid 21
19 Riktlinjer för Finansverksamheten reviderad av Kommunfullmäktige 2019-06-19
20 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17
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för god ekonomisk hushållning kommer uppnås under 2019. Bedömningen är att två av de tre 
långsiktiga/ övergripande målen som Borås Stad ställt upp troligen inte kommer uppnås under 
2019 på helårsbasis. 

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

2.5.1 Resultatanalys

Enligt Kommunfullmäktiges budget är resultatet budgeterat till 80 mnkr.21 Stadsrevisionens uppdrag 
är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt med Kommunfullmäktiges 
beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål. 

Borås Stad redovisar ett överskott på 82 mnkr för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

I delårsrapporten framgår följande angående nämndernas prognos om resultatet:

”Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -54,2 mnkr Stora enskilda 
nämndavvikelser finns hos Individ- och familjeomsorgsnämnden -13,0 och ligger inom Barn- och 
ungdomsvården. Andra större avvikelser finns hos Lokalförsörjningsnämnden -16,5 mnkr p.g.a. felbudgeterade 
kapitalkostnader och underskott inom lokalbanken. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar 
ett underskott med -10,0 mnkr och hänger samman med obalanser som fanns redan förra året men 
även att budgeten för elevflöden ger underskott. Sociala omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 
-14,0 mnkr bl.a. beroende på övervältringseffekter inom personlig assistans men även ett ökat vård- och 
omsorgsbehov. Inom nämndernas och kommunens resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar 
ca 23 mnkr av tidigare års öronmärkta medel till bl.a. sociala investeringar, byggbonusprojekt samt 
ianspråktagande av ackumulerade resultat. 

Balanskravsresultat för 2019 beräknas i dagsläget till 94,2 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av 
tidigare års öronmärkningar är då exkluderade.” 22

För helåret 2019 redovisar Borås Stad en prognos om överskott på 102 mnkr.  

2.5.2 Finansiella mål

Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2019 följande långsiktiga/översiktliga finansiella mål 
för kommunen:23

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

• Soliditeten ska ligga på cirka 80 %

• Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 80 %

I budget för 2019 fastställdes även finansiella mål för budgetåret:24

• Årets resultat ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

• Soliditeten ska ligga på 71 %

• Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 53 %

21 Budget 2019, fastställt av Kommunfullmäktige 19-20 december 2018
22 Delårsrapport 2019 Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2019-10-28,  sid 2-3
23 Budget 2019 fastställt av Kommunfullmäktige 19-20 december 2018, sid 22
24 Ibid
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Stadsrevisionen noterar att två av de tre långsiktiga/övergripande finansiella målen troligen inte 
kommer uppnås under 2019. Årets resultat prognostiseras till 1,6 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Soliditetsmålet nämns inte i delårsrapporten. Självfinansieringsgraden av tillgångsökningen 
i delårsrapporten beräknas uppgå till 60 % på helårsbasis. Stadsrevisionen kan konstatera att två 
av de tre finansiella mål för budgetåret 2019 troligen kommer att uppnås. Borås Stad lämnar i 
delårsrapporten förklaringar till varför de långsiktiga / övergripande finansiella målen inte kommer 
nås. Borås Stad har en relativt hög nivå på nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat.  

2.5.3 Verksamhetsmål

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka lång siktigheten i den ekonomiska 
och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella 
mål samt mål och riktlinjer för verk sam  heten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport 
och årsredovisning. 25

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2019 innefattar Vision 2025 och åtta strategiska 
målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden 
till målområdena. Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och lednings  systemet.26 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts 
och följts i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 27 
Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås Stads delårsrapport innehåller en 
sammanställning av mål och uppdrag. Framställningen är i allt väsentligt deskriptiv tillsammans 
med en bedömning av genomförandet för den period delårsrapporten omfattar.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
I Kommunfullmäktiges budget för år 2019 har målvärden formulerats för 26 indikatorer kopplade 
till de strategiska målområden som ingår i Borås Stads Vision 2025.28Av indikatorerna är det tolv 
stycken som följs upp till delåret. Delårsrapporten redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer enligt nedan:

0 9 3 0 av 12 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att av tolv indikatorer är nio stycken inte uppfyllda, vilket motsvarar 75 
%. Gällande målområdet Barn och unga analyseras indikatorerna och det redogörs för åtgärder för 
att nå indikatorernas målvärden. Inom övriga målområden analyseras i viss utsträckning orsaken till 
att indikatorerna inte uppnås. Åtgärder för att uppnå dessa indikatorernas målvärden anges endast 
i viss utsträckning i delårsrapporten.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2019 fått 37 uppdrag från Kommunfullmäktige i dess 
budgetbeslut.29 När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2019, vilket innebär 
att tidigare uppdrag inte tas med. Delårsrapporten redovisar uppdragens grad av genomförande 
enligt nedan:

1 18 18  0 av 37 uppdrag 

25 11 kap. 1 §§ Kommunallag (2017:725)
26 Budget 2019, Budget 2019 fastställt av Kommunfullmäktige 19-20 december 2018, sid 12-19
27 12 kap.  1 §§ Kommunallagen (2017: 725) 11 kap. 1 §§ Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
28 Budget 2019 fastställt av Kommunfullmäktige 19-20 december 2018
29  Ibid
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Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala bolag 
2019 har 19 inte genomförts, vilket motsvarar drygt 51 %. Stadsrevisionen noterar att det saknas 
prognos för huruvida uppdragen kommer att kunna genomföras under året. 

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån 
målen om god ekonomisk hushållning ska enligt RKR R17 anges i delårsrapporten.30 Stadsrevisionen 
noterar att det saknas en prognos avseende måluppfyllelse/genomförande på helårsbasis för indikatorer 
och uppdrag i delårsrapporten. 

2.6 Kommunkoncernen
Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. 
Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och 
tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.31 Upplysningar om den kommunala 
koncernen, inklusive kommunalförbund och räddningstjänst, delges i delårsrapporten.32 

I förvaltningsberättelsen skriver man följande: 

”Årsprognosen för bolagen totalt är på 105 mnkr. Prognosen är 80 mnkr bättre än budget, bestående av 
positiv avvikelse för bostadsbolagen med 10 mnkr och för stadshuskoncernen med 70 mnkr. Kommunstyrelsen 
bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras med koncernbidrag. Kommunstyrelsen 
konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag som rapporterar prognosavvikelser 
behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete 
lämnats.” 33

2.7 Övriga iakttagelser 
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad har en samlad och översiktlig beskrivning av kommunens 
drift- och investeringsverksamhet. Nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 600 mnkr exklusive 
utbyggnad av nya industriområden. Totalt uppgår budgeterad nettoinvestering till 610 mnkr.34  

Stadsrevisionen konstaterar att delårsrapporten innehåller ett stycke gällande den löpande uppföljningen 
av intern kontroll i nämnderna. 

30 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
31 Ibid 
32 Delårsrapport 2019 Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2019-10-28, sid 8-13
33 Ibid
34 Delårsrapport 2019 Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2019-10-28, sid 7



11

Granskning av Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019

3 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads delårsrapport till innehåll och utformning 
i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
kommunallagen och RKR:s rekommendation R 17 - Delårsrapport. Borås Stads delårsrapport lämnar 
i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering, den ekonomiska 
ställningen och räkenskaperna redovisas i huvudsak på ett rättvisande sätt. 

Stadsrevisionen bedömer att två av de tre långsiktiga/översiktliga finansiella målen troligen inte 
kommer att uppnås under 2019. Stadsrevisionen noterar att Borås Stads budget för 2019 var lagd 
under de långsiktiga/översiktliga finansiella målen. Stadsrevisionen kan konstatera att två av de 
tre finansiella mål som beslutats för budgetåret 2019 troligen kommer att uppnås. Stadsrevisionen 
konstaterar att man i delårsrapporten inte redovisar det finansiella målen om soliditet. 

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen, däremot finns skrivningar om god ekonomisk hushållning både i 
Kommunfullmäktiges budget och i uppdaterade riktlinjer för Finansverksamheten.

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

I Kommunfullmäktiges budget för 2019 har målvärden formulerats för 26 indikatorer kopplade till 
de åtta strategiska målområden som ingår i Borås Stads Vision 2025. Av indikatorerna är det tolv 
stycken som följs upp i delårsrapporten. Av dessa är nio indikatorer inte uppfyllda vilket motsvarar 
75 %. Gällande målområdet Barn och unga analyseras indikatorerna och det redogörs för åtgärder 
för att nå indikatorernas målvärden. Inom övriga målområden analyseras i viss utsträckning orsaken 
till att indikatorerna inte uppnås. Åtgärder för att uppnå dessa indikatorernas målvärden anges 
endast i viss utsträckning i delårsrapporten. 

Stadsrevisionen konstaterar att av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och kommunala 
bolag 2019 har 19 inte genomförts, vilket motsvarar drygt 51 %. Stadsrevisionen noterar att det 
saknas prognos för huruvida uppdragen kommer att kunna genomföras under året.



Stadsrevisionen konstaterar att man i delårsrapporten inte redovisar alla beslutade indikatorer som 
är beslutade av Kommunfullmäktige. Därutöver saknas även analys av avvikelser och upplysningar 
gällande förväntad utveckling på helårsbasis när det gäller indikatorer och uppdrag. Den samlade 
bilden blir enligt Stadsrevisionens bedömning att delårsrapporten inte fullt ut visar kommunens 
förväntade utveckling avseende verksamhet. Stadsrevisionen vill därför framhäva vikten av att 
följa upp, analysera avvikelser och prognosticera utfall på helårsbasis för samtliga mål, indikatorer 
och uppdrag som Kommunfullmäktige har fastställt. Inför årsbokslut och årsredovisning kommer 
Stadsrevisionen att särskilt granska följande områden:

• Följsamhet gentemot lagen om kommunal bokföring och redovisning 

• Måluppfyllelse gällande Kommunfullmäktiges indikatorer 

• Redovisningsprinciper 

• Bokslutsprocessen

Borås 2019-11-11

Andreas Ekelund 
Revisionschef

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Datum 

201X-XX-XX 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01084 2.6.1.0 

  

 

Lokalbehovsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Varje år i januari ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska 

lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med 

de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens 

lokalresursplan.  

Kommunstyrelsens lokalplan innehåller behovet av en förstudie av 

Kommunfullmäktiges sessionssal, som sedan tidigare är beslutade om i budget 

2020. Behovet av fler kontor för Stadsledningskansliet finns också med i 

planen.  

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Lokalbehovsplan för kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden LN.diarium@boras.se 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 
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Östermalm .............................................................................................................. 3 

4 Förändrat behov ........................................................................................ 3 
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Östermalm .............................................................................................................. 4 

 

  



 

1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Övergripande nulägesanalys 

Under slutet av 2018 och under 2019 har bland annat den politiska organisationen utökats och även 
medarbetare som tidigare haft sin arbetsplats på andra förvaltningar flyttat in till Stadshuset , vilket har 
resulterat i omflyttningar och effektiviseringar av kontorsytor. 

Kommunstyrelsen kommer att anställa fler medarbetare till Stadsledningskansliet under 2020  vilket 
resulterar i ett behov av fler kontor. Detta kan göras genom lokaleffektiviseringar eller att flytta ut 
verksamhet till nya lokaler. 

I budget 2020 finns ett uppdrag kring att göra en förstudie om Kommunfullmäktiges sessionssal. 

  

3 Nuläge lokaler 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Fabriksgatan 11 De fackliga 
organisationerna och 
organisationshälsa hyr 
in sig i dessa lokaler. 

      

Stadshuset, Kungsgatan 
55 

I nuläget finns det inte 
tillräckligt med kontor 
för de nya 
medarbetarna. 

      

Kommunfullmäktigehuset, 
Sturegatan 

Lokalen är omodern, 
utrustad med gammal 
teknik och ventilationen 
är dålig. 

      

Antal platser i området        

4 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 



 

Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Stadshuset, 
Kungsgatan 55 
Kontor och tysta 
rum. 

     

Kommunfullmäktig
ehuset, Sturegatan 
Sessionssal 

Renovering / 
Upprustning 

    

Summa      

Stadshuset, Kungsgatan 55 

Förändrat behov och orsak 

Stadsledningskansliet kommer få nya medarbetare i och med Kommunstyrelsens budget samt att 
vakanta tjänster kommer tillsättas.  Det behöver tillskapas fler kontor och det finns önskemål om fler 
tysta rum. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 

Kommunfullmäktigehuset, Sturegatan 

Förändrat behov och orsak 

Det behövs göras en förstudie av Kommunfullmäktiges sessionssal i Kommunfullmäktige huset.  
Uppdraget finns med i budgeten för 2020. (se sidan 41 i budgeten) 
Sessionssalen behöver ses över både när det gäller inredningen, tekniken  och ventilationen och 
anpassas efter den verksamhet som bedrivs där. 
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2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00913 1.2.3.3 

Revisionsrapport: Granskning av beställar- och 

utförarmodellen i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av beställar-

utförarmodellen i Borås Stad godkänns och översänds till

Stadsrevisionen.

2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som har till

uppdrag att utreda beställar-utförarmodellen

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i 

Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av 

tidigare granskningar som gjordes 2014 och 2015. 

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har 

genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar och att modellen inte 

lever upp till kommunallagens intentioner.  

Kommunstyrelsen kommer utifrån granskningens rekommendationer att 

tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen 

tillsammans med berörda nämnder och bolag.  

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i 

Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av 

tidigare granskningar som gjordes 2014 och 2015. 

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har 

genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar och att modellen inte 

lever upp till kommunallagens intentioner.  

Stadsrevisionens sammanfattade bedömning är att bristerna är så omfattande 

att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar-och utförarmodellen 

inte kan anses vara ändamålsenlig.  
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Styrning och uppsikt 

Stadsrevisionen bedömer att det är väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin 

styrning och uppsikt inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning 

som utgångspunkt för beställar-utförarmodellen. Kommunstyrelsen behöver 

även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 

kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. skriver 

ansvar, roller och förväntningar för de nämnder som omfattas.  

Kommunstyrelsen instämmer i att beställar-utförare modellen behöver 

förtydligas och ämnar göra en utredning kring beställar-utförarmodellen 

tillsammans med berörda nämnder/bolag för att se hur både styrningen och 

viljeinriktningen kan förbättras och förtydligas. 

De rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat får närmare belysas och 

analyseras i utredningen.   

 

Beredskapskapaciteten hos Servicenämnden 

Stadsrevisionen menar att Kommunstyrelsen behöver utreda och förtydliga 

Servicenämndens ansvar och förutsättningar att hålla beredskap som leverantör 

vid extraordinära händelser eller då externa leverantörer inte anses kunna 

uppfylla särskilda krav på tjänsterna.  

Kommunstyrelsen har under hösten tagit fram en risk-och sårbarhetsanalys där 

Servicekontoret beskrivs på följande sätt: Servicekontoret är Borås Stads 

krishanteringsresurs som med kort varsel har förmåga att kraftsamla sin personal och 

underentreprenörer  mot en samhällsstörning i Borås Stad. Utöver personella, maskinella och 

materiella beredskapsresurser så har förvaltningen ledningsförmåga och flexibilitet att anpassa 

sin organisation mot ställd uppgift.  

Kommunstyrelsen kommer påbörja arbetet med en fördjupad analys och 

kartläggning göras kring vilka förmågor och beredskap Borås Stad har vid en 

samhällsstörning eller en extra ordinär händelse.  Detta inkluderar även 

Servicenämnds förmåga. Kartläggningen har planerats att göras efter att risk-

och sårbarhetsanalysen antagits, men det är givetvis av vikt att resultatet spelas 

in till arbetsgruppen som ska utreda beställar-utförarmodellen.  

Det finns skrivningar kring förväntningar om samtliga nämnders samverkan när 

det gäller extraordinära händelser. I det gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder finns under § 8 följande lydelse: 

Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 

för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 

händelser i kommunen.  
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av beställar-

utförarmodellen i Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1.Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 

2.  Fritids-och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 

4.  Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB  

5. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 

6. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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GRANSKNING AV  BESTÄLLAR- 
UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid 
en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas. Styrdokumenten behöver även inkludera riktlinjer för när en extern 
upphandling ska genomföras respektive när Servicekontoret ska ges uppdrag. Kommunstyrelsen behöver 
utreda och förtydliga Servicenämndens ansvar och förutsättningar att hålla beredskap som leverantör vid 
extraordinära händelser eller då externa leverantörer inte anses kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. 

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus, varför arbetet behöver styras och samordnas av Kommunstyrelsen i samverkan med 
övriga berörda nämnder.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda 
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen emotses senast 2020-01-31. 

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen   

Missiv
  2019-10-14

Kommunstyrelsen
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av beställar- ut-
förarmodellen i organisationen. Syftet med granskningen är 
att göra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 
av beställar- utförarmodellen och att belysa hur väl modellen 
tillämpas idag. Granskningen genomfördes med hjälp av 
dokumentstudier samt intervjuer.

Granskningsresultat
Granskningen förutsätter att det finns en beställar- utförar-
modell i kommunen, vilket under granskningens gång ifrå-
gasattes. Avsaknaden av dokumentation kring modellen, om 
dess syfte samt avsaknaden av uppdrag till berörda nämnder 
och utformningen av gällande reglemente för Servicenämn-
den signalerar att någon beställar- utförarmodell inte finns. 
Samtidigt agerar såväl ledande tjänstemän vid Stadslednings-
kansliet, Servicekontorets ledning och de beställarverksam-
heter som berörs av granskningen som om det funnits en 
beställar- utförarmodell. Därför, med hänsyn till de starka 
organisationskulturella signalerna, gjordes bedömningen att 
modellen bör anses existera, även om den i dagsläget inte 
lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt
Granskningens resultat belyser att några större förbättringar 
inte har skett sedan de förra revisionsgranskningarna genom-
förda 2014 och 2015. Den centrala styrningen är nästintill 
obefintlig. Kommunstyrelsen brister i sitt ansvar att leda och 
samordna kommunens angelägenheter när man har underlå-
tit att vidta åtgärder för att utveckla en kommungemensam 
styrning för modellen. Det ligger ett stort ansvar på Kom-
munstyrelsen för samordning av sådana frågor som berör fle-
ra nämnders verksamheter, vilket beställar- utförarmodellen 
gör. Inom ramen för sin uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
göra påpekanden till ansvariga nämnder om de brister i sin 
styrning av verksamheten, vilket inte heller har skett. Därför 
bedömer vi att Kommunstyrelsen också brister i att uppfylla 
sin uppsiktsplikt. Vidare ska Kommunstyrelsen väcka och 
bereda sådana ärenden till Kommunfullmäktige som är av 
större betydelse för kommunen. Vad gäller beställar- utförar-
modellen så visar granskningen att det saknas ett politiskt 
förtydligande som beskriver syftet och målet med modellen. 
Kommunstyrelsen bedöms därför också ha brustit i sitt an-
svar att bereda ärendet till Kommunfullmäktige.

Beställar- utförarmodellens tillämpning
Servicenämnden bedöms vara den drivande aktören för att 
få modellen att fungera. Samtidigt ges Servicenämnden inte 
tillräckligt tydliga styrsignaler, vilket försvårar deras arbete. 
Servicenämndens drivande roll leder till ett tolkningsöver-
tag från Servicekontorets sida, eftersom Servicekontorets 
tolkning är det enda som finns dokumenterad. Detta i sin tur 
innebär risker för att fokus kommer bort från det kommunö-

vergripande perspektivet. Även den ekonomiska styrningen, 
genom att lägga ett resultatkrav på Servicenämnden, bedöms 
bidra till att försämra koncernnyttotänkandet i organisatio-
nen som helhet.

Granskningen visar att det inte finns några dokumenterade 
riktlinjer som reglerar hur beställarna ska agera. Avsakna-
den av tydliga regler gör att processen med beställningar 
inte är transparent och förutsägbar. Denna brist påverkar 
Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 
Vidare finns det en risk för att kommunen förlorar trovärdig-
het hos externa leverantörer. De tidigare revisionsrapporter-
nas rekommendationer har inte resulterat i några konkreta 
åtgärder från de nämnder som berördes i sina roller som 
beställare. Avsaknaden av den centrala styrningen gör att 
beställarnämnderna inte har tillräckligt tydligt uppdrag att ta 
fram några styrdokument för hur beställar- utförarmodellen 
ska hanteras. Samtidigt bedömer vi att Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
samt styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har ett ansvar 
för att stödja Kommunstyrelsen genom att utforma riktlinjer 
för de egna verksamheterna för att tydliggöra hur modellen 
ska hanteras i det dagliga arbetet och därmed bidra till att en 
kommungemensam styrmodell kommer på plats.

Modellens tillämpning inom entreprenader visar inte någon 
systematik. Modellen tolkas och tillämpas olika i de olika 
verksamheterna, vilket leder till en risk att koncernnyttan 
inte sätts i fokus, utan modellen tolkas och tillämpas efter 
verksamheternas egna syften. Att modellen tillämpas olika 
i de olika verksamheterna riskerar också att upphandlings-
processen inte är transparent och att kommunens agerande 
utåt blir oförutsägbart. Vidare bedömer vi det vara en brist 
att Servicekontorets uppdrag att erbjuda beredskap inte är 
centralt styrt från kommunledningen, som en del av att till-
godose kommunens totala behov av beredskap.

Inom det administrativa området är tillämpningen av bestäl-
lar- utförarmodellen likartad i hela kommunen. Samtidigt 
konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan 
modellen är en interorganisatorisk lösning för hur de berörda 
tjänsterna hanteras i kommunen. Det saknas kunskap om 
den externa marknaden och om prisbilden, både hos bestäl-
larna och hos Servicenämnden. Därför bedömer vi att det 
inte tillämpas en tydlig beställar- utförarmodell med syfte 
att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det 
administrativa området.

Det finns en positiv bild av Servicekontoret hos de beställan-
de verksamheterna. Samtidigt påverkas beställarnas agerande 
negativt av de brister som beskrivs tidigare: otydlighet med 
modellens syfte, med beställarnas roller och avsaknaden av 
praktiska riktlinjer.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts 
några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens tidigare 
granskningar och att modellen inte lever upp till kommu-
nallagens intentioner. Beställar- utförarmodellen präglas av 
stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncern-
nyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordi-
när händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås 
Stads nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt 
över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsen-
lig.

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen:
• att ta initiativ till ett ärende i Kommunfullmäktige för 

att intentionen och syftet med beställar- utförarmodellen 
ska tydliggöras och dokumenteras

• att förstärka uppsikten över de nämnder som berörs av 
modellen

• att påbörja ett arbete där en kommungemensam styrmo-
dell utformas för beställarutförarmodellen och där både 
beställarnämndernas och utförarnämndens roller och 
ansvar tydliggörs

• att påbörja ett kommunövergripande arbete med att ut-
forma styrdokument som beskriver ansvar och förvänt-
ningar för såväl beställarnämnderna, bolagsstyrelsen som 
för Servicenämnden

• Kommunstyrelsen bör också ta fram kommunöver-
gripande styrdokument som inkluderar riktlinjer för 
när extern upphandling ska genomföras respektive när 
Servicekontoret ska ges uppdraget. Styrdokumenten bör 
även inkludera riktlinjer för förväntningar för beställar-
nas agerande gentemot Servicekontoret

• Det är nödvändigt att arbetet med att utforma styrmo-
dellen och styrdokumenten genomsyras av en helhetssyn 
med koncernnyttan i fokus. Därför är det också av vikt 
att arbetet styrs och samordnas av Kommunstyrelsen

• att utreda och förtydliga om och i så fall när och hur 
Servicenämnden ska träda in som leverantör vid extraor-
dinära händelser eller då externa leverantörer inte anses 
kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. Denna fråga 
bör utredas ur ett perspektiv där verksamheternas behov 
beaktas men också där Servicenämndens förutsättningar 
utreds för att hålla beredskap

• att initiera en utredning och sedan ett ärende till Kom-
munfullmäktige för att tydliggöra om det finns en vilja 
att konkurrensutsätta de administrativa området och om 
ja, ska det göras med hjälp av beställar- utförarmodellen?

• att se över hur Servicenämndens redovisning kan för-

bättras så att den säkerställer tillräcklig transparens och 
spårbarhet

Vi rekommenderar Tekniska nämnden, Fritids- och folkhäl-
sonämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt styrelsen i Borås 
Energi och Miljö AB, under tillsyn och ledning av Kommunsty-
relsen:

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med utformning av 
riktlinjer för hur verksamheterna ska agera i sina roller 
som beställare gentemot Servicenämnden

• att stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma 
riktlinjer för hur beställarutförarmodellen ska tillämpas 
i verksamheterna, med fokus på förtydligande om när 
extern upphandling ska initieras respektive när Servi-
cekontoret bör/ska anlitas.

Vi rekommenderar Servicenämnden:
• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra 

hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts 
och dokumentera detta samt göra denna dokumentation 
tillgänglig för beställarna.

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument genom att doku-
mentera gällande rutiner för de interna beställningarna 
(som idag kallasförhandlingsupphandlingar).



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se



	

	

Stadsrevisionen	i	Borås	Stads	
	

Granskning	av	beställar-	utförarmodellen	
	

September	2019	

	

	

	

	

	 	



	

	 2	

Innehåll	
	

1.	 Sammanfattning	............................................................................................................................	3	

2.	 Bakgrund	........................................................................................................................................	5	

3.	 Syfte	och	revisionsfrågor	...............................................................................................................	5	

4.	 Ansvariga	nämnder	........................................................................................................................	5	

5.	 Avgränsningar	................................................................................................................................	6	

6.	 Metod	.............................................................................................................................................	6	

7.	 Revisionskriterier	...........................................................................................................................	6	

8.	 Granskningens	resultat	..................................................................................................................	7	

8.1.	 Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	......	7	

8.2.	 Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	
2014	och	2015?	..................................................................................................................................	9	

8.3.	 Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	..............................................................................................................	11	

8.4.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	...	12	

8.5.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	
Borås	Stad?	......................................................................................................................................	14	

8.6.	 Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	.........	16	

8.7.	 Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	.................................................................................................................................	17	

8.8.	 Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	..........................................................................................................................................	17	

8.9.	 Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	..	18	

9.	 Sammanfattade	bedömningar	.....................................................................................................	18	

Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	........................................................................................................	21	

	

	 	



	

	 3	

1. Sammanfattning	
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.	Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	
tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	
tillämpas	idag.	Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.	

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	under	gransk-
ningens	gång	ifrågasattes.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	Service-
nämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	ledande	
tjänstemän	vid	Stadsledningskansliet,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjordes	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	även	
om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner.		

Granskningens	resultat	belyser	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	revisions-
granskningarna	genomförda	2014	och	2015.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	
Kommunstyrelsen	brister	i	sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter	när	man	
har	underlåtit	att	vidta	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Det	
ligger	ett	stort	ansvar	på	Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	
nämnders	verksamheter,	vilket	beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	
Kommunstyrelsen	göra	påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	
verksamheten,	vilket	inte	heller	har	skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	
uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	
Kommunfullmäktige	som	är	av	större	betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	
så	visar	granskningen	att	det	saknas	ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	
modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	
Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler,	vilket	försvårar	deras	arbete.	Servicenämndens	
drivande	roll	leder	till	ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	
tolkning	är	det	enda	som	finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	
bort	från	det	kommunövergripande	perspektivet.	Även	den	ekonomiska	styrningen,	genom	att	lägga	
ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bedöms	bidra	till	att	försämra	koncernnyttotänkandet	i	
organisationen	som	helhet.	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	

De	tidigare	revisionsrapporternas	rekommendationer	har	inte	resulterat	i	några	konkreta	åtgärder	
från	de	nämnder	som	berördes	i	sina	roller	som	beställare.	Avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	
gör	att	beställarnämnderna	inte	har	tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	har	ett	
ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	verksamheterna	för	
att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	till	att	en	kommun-
gemensam	styrmodell	kommer	på	plats.		
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Modellens	tillämpning	inom	entreprenader	visar	inte	någon	systematik.	Modellen	tolkas	och	
tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna,	vilket	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus,	
utan	modellen	tolkas	och	tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	är	transparent	och	att	
kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbart.	Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Service-
kontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	
att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	

Inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	utförarmodellen	likartad	i	hela	
kommunen.	Samtidigt	konkurrensutsätts	inte	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	
interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Det	saknas	kunskap	
om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Därför	
bedömer	vi	att	det	inte	tillämpas	en	tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnads-
medvetenhet	och	effektivitet	inom	det	administrativa	området.		

Det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.	Samtidigt	påverkas	
beställarnas	agerande	negativt	av	de	brister	som	beskrivs	tidigare:	otydlighet	med	modellens	syfte,	
med	beställarnas	roller	och	avsaknaden	av	praktiska	riktlinjer.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	
beställar-	utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	

• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	
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Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).	

2. Bakgrund		
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.		

Från	Qualitarium	var	huvudansvarig	för	granskningen	Teodora	Heim.	Mattias	Holmetun	var	projekt-
medarbetare	och	Roland	Svensson	kvalitetsansvarig.		

3. Syfte	och	revisionsfrågor	
Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	
utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Följande	frågeställningar	ska	besvara	granskningens	syfte:	

• Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodell	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	
• Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	

2014	och	2015?	
• Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	

utförarmodell	ska	fungera?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	

Borås	Stad?	
• Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	
• Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-	

utförarmodell?	
• Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	

utförare?	
• Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	

4. Ansvariga	nämnder	
Ansvariga	nämnder	är	Kommunstyrelsen,	Servicenämnden,	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB.		



	

	 6	

5. Avgränsningar	
Granskningen	berör	2019	års	verksamhet	med	viss	tillbakablick	på	tidigare	verksamhetsår,	främst	för	
att	uppfylla	granskningens	uppföljningssyfte.		

6. Metod	
Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.		

Intervjuer	har	genomförts	med	tjänstepersoner	inom	de	berörda	verksamheterna.	En	fullständig	lista	
av	de	genomförda	intervjuerna	framgår	av	bilaga	1.		

Dokumenten	som	inkluderades	i	studien	är	främst	kommunens	reglementen,	riktlinjer	och	policyer	
som	berör	hanteringen	av	modellen.	Vidare	har	protokoll	från	berörda	nämnders	sammanträde	
studerats	och	även	protokoll	och	därtill	hörande	underlag	från	Kommunfullmäktige.		

Rapporten	har	varit	föremål	för	faktagranskning	där	de	intervjuade	personerna	fick	ta	del	av	
iakttagelserna.		

7. Revisionskriterier	
Revisionskriterier	är	gällande	lagar	och	regler	som	ska	ge	en	normativ	grund	för	bedömningen	av	de	
iakttagelser	som	görs	under	granskningen.		

I	denna	granskning	utgörs	revisionskriterierna	av:	

• Kommunallagen	(2017:725)	kap	2,	kap	6	och	kap	11	§	7		
• Kommunens	reglemente	och	styrdokument	

Kort	om	beställar-	utförarmodellen		

För	en	bättre	förståelse	för	granskningens	resultat	är	det	nödvändigt	att	ha	ett	kort	resonemang	
kring	själva	begreppet	beställar-	utförarmodell.	Med	modellen	menas	en	organisationsform	där	
ansvaret	inom	organisationen	delas	upp	och	någon	nämnd	får	rollen	som	utförare	medan	andra	
nämnder	och	verksamheter	betraktas	som	beställare.		

Modellen	aktualiserar	vissa	kommunalrättsliga	frågeställningar.	Så	länge	det	handlar	om	att	en	
nämnd	ger	sin	förvaltning	uppdraget	att	utföra	en	viss	uppgift	handlar	det	om	verkställighet,	
eftersom	nämnden	har	beslutanderätt.	Situationen	blir	dock	mer	komplicerad,	inte	minst	ur	ett	
juridiskt	perspektiv,	när	beställaren	inte	är	förvaltningens	egen	nämnd.	

Kommunallagen	(2017:725)	stadgar	att	fullmäktige	får	besluta	att	en	nämnd	ska	tillhandahålla	
tjänster	åt	en	annan	nämnd	(6	kap	2	§).	Lagen	stadgar	också	att	det	numera	är	möjligt	för	fullmäktige	
att	besluta	att	en	nämnd	inte	ska	anvisas	några	medel	(11	kap	7	§).	Detta	betyder	i	praktiken	att	en	
utförarnämnds	verksamhet	kan	finansieras	genom	ersättning	från	beställarnämnderna.		

Förutsättningarna	för	hur	modellen	kan	läggas	upp	stadgas	således	delvis	i	lagen.	Däremot	regleras	
inte	den	exakta	ansvarsfördelningen	mellan	en	beställarnämnd	och	en	utförarnämnd	i	lagen,	utan	
den	får	fastställas	från	fall	till	fall.	Utredningen	om	en	kommunallag	för	framtiden	ger	i	sitt	slut-
betänkande	vägledning	vad	gäller	ansvarsfrågor	vid	en	organisatorisk	lösning	där	det	finns	beställare	
och	utförare:	

”	beställarnämnderna	[har]	en	roll	som	liknar	den	roll	som	kommunen	eller	landstinget	har	i	
egenskap	av	huvudman	när	verksamhet	bedrivs	av	privata	utförare.	[…]	Inför	medborgarna	
har	beställarnämnden	således	det	övergripande	ansvaret	för	att	verksamheten	håller	en	
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godtagbar	kvalitet	m.m.	Utförarnämnderna	står	för	den	löpnade	driften	av	verksamheten.	
Det	innebär	att	det	i	regel	är	dessa	nämnder	som	t.ex.	ansvarar	för	att	verksamheten	bedrivs	i	
enlighet	med	gällande	författningar	och	att	det	tas	fram	ändamålsenliga	rutiner	och	riktlinjer	
i	verksamheten.	Utförarnämndernas	uppgifter	och	det	ansvar	som	följer	med	dessa	gör	att	de	
enligt	utredningens	uppfattning	är	att	betrakta	som	verksamhetsansvariga,	t.ex.	vid	
kontakter	med	tillsynsmyndigheter.”	(SOU	2015:24,	sidorna	195-196)	

Vidare	konstaterar	utredarna	att	just	regleringen	och	den	organisatoriska	utformningen	av	modellen	
kräver	insatser	från	fullmäktiges	sida	och	påpekar	att	de	juridiska	och	för	den	delen	även	praktiska	
frågorna	som	behöver	lösas	bör	göras	av	fullmäktige:		

”En	beställar-	utförarorganisation	utgår	[…]	från	att	styrningen	sker	genom	avtal	mellan	två	
parter.	Detta	synsätt	skapar	problem	när	organisationsmodellen	tillämpas	internt	i	den	egna	
organisationen.	En	kommun	eller	ett	landsting	är	en	juridisk	person	som	inte	kan	sluta	avtal	
med	sig	själv.	I	det	fall	en	beställarnämnd	sluter	en	överenskommelse	med	en	intern	utförare,	
t.ex.	en	annan	nämnd	eller	en	kommunal	förvaltning,	är	detta	i	civilrättslig	mening	inte	något	
avtal.	För	att	”avtalet”	ska	få	styrande	verkan	krävs	att	fullmäktige	i	nämndernas	reglemente	
eller	på	annat	sätt	anger	att	det	ska	följas.”	(SOU	2015:24,	sida	197).	

För	den	nu	aktuella	granskningen	i	Borås	Stad	betyder	det	ovan	beskrivna	att	det	bör	finnas	styr-
dokument	som	dels	tydliggör	rollerna	och	dels	tydliggör	ansvarsfördelningen	mellan	beställarna	och	
utföraren.		

8. Granskningens	resultat	

8.1. Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	
rapporter?	

Iakttagelser	

För	att	kunna	belysa	om	intentionen	med	modellen	har	förändrats	sedan	tidigare	behöver	det	
kartläggas	vad	intentionen	var	med	modellen	från	början.	Beslutet	som	är	grunden	till	modellen	är	
taget	av	Kommunfullmäktige	den	23	augusti	1990.	Det	beslutades	då	att	införa	en	ny	nämnd-
organisation	som	trädde	i	kraft	den	1	januari	1992,	där	Servicenämnden	tillkom	som	ett	nytt	organ.	
Senare	beslutades	också	om	en	ny	förvaltningsorganisation,	där	Servicekontoret	inrättades.	Från	
beslutet	och	dess	underlag	från	1990	går	det	att	utläsa	att	omorganisationen	var	en	följd	av	en	total	
översyn	av	kommunens	nämndstruktur.	Servicenämndens	reglemente	antogs	vid	denna	tidpunkt	
med	följande	lydelse:	”Servicenämnden	skall	vara	en	ren	resultatenhet	och	utförare	åt	övriga	
nämnder.	Detta	innebär	att	fri	konkurrens	och	upphandling	ska	gälla,	dvs	beställaren	har	rätt	att	själv	
välja	utförare	i	enlighet	med	det	kommunala	upphandlingsreglementet.”	

Servicenämndens	reglemente	justerades	senast	i	juni	2019	och	den	nuvarande	lydelsen	är	följande:		

”Servicenämndens	huvudarbetsuppgifter	är	att	utföra	tjänster	rörande	bl.a.:	

• anläggnings-	och	underhållsarbeten	för	gator	och	vägar,	broar,	parker	samt	övriga	
allmänna	platser	

• anläggning	och	underhåll	av	ledningsnät	för	vatten	och	avlopp	
• om-	och	tillbyggnad	samt	underhållsarbeten	av	kommunens	fastigheter	
• fastighetsservice	
• anläggnings-	och	underhållsarbeten	samt	drift	av	idrottsanläggningar	
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• fordon,	förråd	och	verkstäder	
• andra	med	ovan	angivna	uppgifter	förenlig	verksamhet	
• tillhandahålla	service	beträffande	utskriftsenheter,	kopiering	o	dylikt	
• administrativ	service	till	kommunens	nämnder	(IT,	redovisning,	personal-	och	

löneadministration)”	

Servicenämndens	budget	för	2019	visar	att	nämnden	inte	har	tilldelats	någon	kommunbidrag.	
Nämnden	har	ett	resultatkrav	på	7	Mkr	för	året.	I	budgeten	antyds	det	att	Servicekontoret	arbetar	
efter	beställar-	utförarmodell:	

”Huvuddelen	av	Servicekontorets	tjänster	sker	till	kommunala	förvaltningar	och	bolag	inom	Borås	
Stad.	Arbetet	sker	under	företagsliknande	former,	ofta	i	konkurrens	med	näringslivet	och	helt	utan	
traditionell	kommunal	budgettilldelning.	Det	sätt	som	de	beställande	kommunala	förvaltningarna	och	
bolagen	tillämpar	beställarutförare-konceptet	på	är	helt	avgörande	för	Servicekontorets	framtida	
utveckling	och	lönsamhet.”	(Servicenämndens	budget	2019,	sidan	7)	

I	diariet	kunde	vi	inte	finna	några	ytterligare	handlingar	som	beskriver	intentionen	med	modellen.	
Den	information	som	vi	har	erhållit	under	de	genomförda	intervjuerna	tyder	också	på	att	det	inte	
finns	några	ytterligare	handlingar	som	dokumenterar	varken	det	ursprungliga	eller	det	nuvarande	
syftet	med	modellen.	Däremot	framkom	det	tydligt	under	intervjuerna	att	det	finns	en	stark	tradition	
i	Borås	där	modellens	existens	tas	för	givet.	Att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	där	
Servicekontoret	anses	vara	utföraren,	är	inget	som	ifrågasätts	av	tjänstepersonerna.	Tvärtom,	
kommunens	högsta	ledning	och	de	förvaltningschefer	som	blev	tillfrågade	svarade	att	modellen	finns	
och	att	dess	syfte	är	att	uppnå	bättre	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	i	verksamheterna.	Var	
denna	information	härstammar	från	är	oklart	då	de	flesta	respondenter	hänvisade	till	den	tidigare	
revisionsrapporten	som	nämner	just	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	som	ursprunglig	
intention.		

Det	finns	två	promemorior	från	2013	och	2014,	upprättade	av	Servicekontoret,	som	beskriver	
modellen	och	främst	dess	praktiska	tillämpning.		

Gällande	styrdokument	såsom	Policy	för	koncerninköp	och	Regler	för	upphandling	nämner	inte	
modellen.	Dessa	styrdokument	anger	inte	heller	att	Servicekontoret	skulle	vara	en	utförare	av	vissa	
tjänster.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Ovan	beskrivna	iakttagelser	tyder	på	brister	i	kommunikationen	från	den	politiska	nivån	gentemot	
organisationen	kring	syftet	och	intentionen	med	själva	modellen.		

De	befintliga	dokumenten	som	beskriver	modellens	praktiska	tillämpning	är	upprättade	av	
Servicekontoret	och	är	inte	antagna	av	något	politiskt	organ,	varken	av	nämnd,	Kommunstyrelse	eller	
Kommunfullmäktige.	Därför	kan	dessa	inte	bedömas	vara	styrdokument.		

Som	det	beskrivs	ovan	under	avsnittet	revisionskriterier,	ställer	det	faktum	att	lagstiftningen	inte	
detaljreglerar	hur	modellen	ska	hanteras	i	praktiken	krav	på	att	Kommunfullmäktige	genom	
reglementet	reglerar	denna	organisationsmodell,	både	vad	gäller	rollerna	och	ansvarsfördelningen	
mellan	utförarnämnden	och	beställarnämnderna.	Det	krävs	styrsignaler	från	den	politiska	ledningen	
gentemot	organisationen	för	att	kunna	ha	tydliga	mål	med	modellen.	Detta	är	viktigt	både	för	att	få	
en	tydlig	rollfördelning	men	också	för	att	kunna	göra	relevanta	uppföljningar	om	modellens	
effektivitet	och	ändamålsenlighet.		
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Organisationskulturens	betydelse	bör	inte	underskattas.	Därför	menar	vi	att	det	är	viktigt	att	påpeka	
att	det	finns	en	stark	historisk	tradition	i	kommunen	där	beställar-	utförarmodellen	anses	vara	en	
given	del	av	organisationen.	Det	råder	ingen	tvivel	om	att	kommunen	agerar	som	om	Service-
nämnden	vore	en	utförarnämnd,	vilket	tydligt	framgår	av	den	ekonomiska	styrningen	som	visas	i	
budgeten.		

Den	starka	traditionen	bygger	dock	mer	på	en	existerande	diskurs	och	oreglerade	beteendemönster	
än	på	dokumenterade	politiska	intentioner	eller	beslutsunderlag.	Bristen	på	dokumentation	leder	till	
flera	risker:		

- Ur	ett	medborgarperspektiv	kan	det	finnas	risk	för	brist	på	transparens,	då	de	kulturella	
normerna	lever	enbart	inom	”organisationens	väggar”	och	är	starkt	personbundna.		

- För	organisationens	del	ger	avsaknaden	av	styrdokument	stort	tolkningsutrymme	för	vad	
modellen	innebär,	varför	den	finns	och	vad	syftet	är	med	den.	Därmed	finns	det	en	risk	för	
att	agerandet	blir	kontraproduktivt	om	den	implementeras	utan	att	ta	hänsyn	till	
koncernnyttan.	

- För	den	politiska	ledningen	finns	en	risk	för	att	de	önskade	effekterna	uteblir,	eftersom	det	
inte	är	möjligt	att	bedöma	om	modellen	ger	önskad	effekt	och	om	den	tillämpas	enligt	de	
politiska	intentionerna,	därmed	om	den	är	ändamålsenlig.		

Analys	av	gällande	reglemente	och	tidigare	beslutsunderlag	visar	att	ordet	”utförare”	eller	
”beställare”	är	borttaget	från	Servicenämndens	verksamhetsmål.	Vi	menar	dock	att	det	vore	att	dra	
för	långtgående	slutsatser	att	påstå	att	det	finns	en	politisk	intention	bakom.	Vi	bedömer	snarare	att	
uppfattningen	om	att	beställar-	utförarmodellen	existerar	i	kommunen	är	oförändrad.		

Sammantaget	bedömer	vi	att	svaret	på	revisionsfrågan	måste	vara	att	det	inte	går	att	avgöra	om	
intentionen	med	modellen	har	ändrats	sedan	tidigare	rapporter.	Bristen	på	dokumentation	gör	det	
omöjligt	att	finna	revisionsbevis.		

Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att		

• Kommunstyrelsen	tar	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	
syftet	med	modellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• Kommunstyrelsen	förbereder	förslag	till	att	formulera	mätbara	och	uppföljningsbara	mål	
med	modellen	samt	inför	rutiner	för	uppföljning	av	modellens	effektivitet	och	ändamåls-
enlighet.		

8.2. Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	gransknings-
resultaten	från	2014	och	2015?	

Iakttagelser	

Stadsrevisionen	genomförde	två	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen.	År	2014	berörde	gransk-
ningen	de	tekniska	verksamheterna	och	2015	de	administrativa	tjänsterna.	Ett	antal	rekommen-
dationer	gavs	då	till	både	Servicenämnden	men	också	till	de	berörda	beställarnämnderna.	
Rekommendationerna	gällde	i	båda	rapporterna	att	ta	fram	riktlinjer	för	modellen	som	tydliggör	
rollerna.	Rapporten	från	2015	påpekade	vidare	att	det	fanns	behov	för	att	öka	kompetensen	hos	
beställarna	samt	behov	för	att	skapa	förutsättningar	för	beställarna	genom	ekonomiska	resurser.		

En	genomgång	av	nämndernas	protokoll	och	intervjusvaren	visar	att	ingen	av	beställarnämnderna	
har	tagit	några	beslut	om	modellens	tillämpning	sedan	de	genomförda	granskningarna.	Intervju-
svaren	tyder	vidare	på	att	modellen	inte	är	en	fråga	som	diskuterats	vid	nämndsammanträdena.	
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Servicenämnden	behandlade	sin	interna	kontrollplan	för	2019	vid	sitt	sammanträde	den	20-21	
augusti	2019.	Handlingarna	visar	att	i	riskanalysen	togs	en	punkt	upp	som	berör	beställar-
utförarmodellen,	där	man	lyfter	det	som	en	risk	att	modellen	inte	är	tillräckligt	tydlig	för	beställarna.	
I	nämndens	riskanalys	för	den	interna	kontrollplanen	för	2020	framgår	att	nämnden	bedömer	det	
som	en	hög	risk	att	”Risk	för	bristande	förståelse	för	modellen	från	beställarnas	sida,	vilket	får	till	
konsekvens	att	det	finns	risk	för	att	beställare	inte	aktivt	deltar	i	modellen”.	Bedömningen	leder	till	
ett	konstaterande	att	”Riskbilden	förs	inte	över	till	intern	kontrollplan	eftersom	ansvaret	för	att	det	
finns	fungerande	beställare	inom	Servicenämndens	samtliga	utförarområden,	i	första	hand	ligger	på	
kommunledningen.”	I	samband	med	framtagandet	av	den	interna	kontrollplanen	för	2019	var	risk-
bedömningen	och	bedömningen	densamma	gällande	denna	punkt.		

Kommunfullmäktige	antog	styrdokumentet	”Policy	för	koncerninköp”	den	17	augusti	2017,	samtidigt	
som	de	tidigare	gällande	”Regler	för	upphandlingsverksamheten”	upphävdes	(§	145).	Vid	samma	
sammanträde,	under	§	150,	beslutade	Fullmäktige	att	Servicenämnden	inte	längre	ska	erbjuda	mark-	
och	entreprenadtjänster	till	vägsamfälligheter,	bostadsrättsföreningar	och	Svenska	Kyrkan	där	dessa	
aktörer	är	direkta	beställare	av	tjänsterna.	Samtidigt	uppdrogs	Kommunstyrelsen	att	utreda	
formerna	för	en	gemensam	koncernpolicy.	Som	en	reaktion	på	detta	beslut	ställde	Servicenämnden	
en	skrivelse	till	kommunstyrelsen,	daterad	den	12	september	2017	(Dnr	2017/SN0185)	med	en	fråga	
gällande	tidplanen	för	den	gemensamma	koncernpolicyn.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

De	iakttagelserna	som	beskrivs	ovan	tyder	på	att	rekommendationerna	som	lämnades	i	de	förra	
revisionsrapporterna	inte	resulterade	i	några	konkreta	åtgärder	från	de	nämndernas	sida	som	berörs	
i	sina	roller	som	beställare.		

De	sammantagna	iakttagelserna	under	granskningen	tyder	på	att	Servicenämnden	är	fortsatt	den	
drivande	aktören	för	att	hålla	modellen	levande	och	fungerande	i	praktiken.	Det	bedömer	vi	leder	till	
ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	tolkning	är	det	enda	som	
finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	bort	från	det	kommun-
övergripande	perspektivet.		

Vår	bedömning	är	att	det	saknas	en	tydlig	central	styrning	av	området	som	tydliggör	ansvar	och	roller	
för	de	berörda	nämnderna.	Kommunstyrelsens	ärendeberedning	i	samband	med	ärendet	2017	där	
fullmäktige	fattade	beslut	om	en	gemensam	koncernpolicy	visar	på	brister,	vilket	i	sin	tur	förstärker	
vår	bedömning	om	en	svag	central	styrning	av	området.		

Vår	bedömning	är	att	avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	gör	att	beställarnämnderna	inte	har	
tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	
hanteras.	Det	är	Kommunstyrelsen,	inom	ramen	för	sitt	ansvar	för	att	leda	och	samordna	förvalt-
ningen	av	kommunens	angelägenheter	och	att	ha	uppsikt	över	övriga	verksamhet,	som	borde	ha	
vidtagit	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Inom	detta	ansvar	
ryms	att	ta	den	ledande	rollen	och	tydliggöra	berörda	nämnders	ansvar	och	befogenheter	för	att	
agera	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	
Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
har	ett	ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	
verksamheterna	för	att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	
till	att	en	kommungemensam	styrmodell	kommer	på	plats.	Vi	vill	dock	betona	vikten	av	att	detta	
arbete	sker	genom	en	centralt	styrd	process,	där	det	övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		
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Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	förstärker	sin	uppsikt	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.	Inom	
ramen	för	detta	rekommenderar	vi	att	Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	arbete	där	en	
kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	utförarmodellen	och	där	både	
beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	tydliggörs.	

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	påbörjar	ett	internt	arbete	med	att	utforma	riktlinjer	
för	hur	verksamheterna	ska	agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.		

8.3. Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	av	beskrivningen	under	föregående	frågor,	saknas	det	i	princip	styrdokument	som	
reglerar	eller	beskriver	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera	i	verksamheterna.		

Vår	genomgång	av	befintliga	dokument	visar	att	endast	ett	fåtal	handlingar	kan	anses	ha	relevans	för	
hanteringen	modellen.	Dessa	är	inte	heller	direkt	avsedda	att	styra	just	beställar-	utförarmodellen	
som	sådant,	men	berör	områden	såsom	inköp	och	upphandling	och	kan	därför	inte	uteslutas	att	de	
har	relevans	för	granskningen:	

• Regler	för	upphandling	
• Riktlinjer	för	uppföljning	av	utförare	av	kommunal	verksamhet	
• Policy	för	koncerninköp	
• Reglemente	för	servicenämnden		

En	genomgång	av	ovan	nämnda	handlingar	visar	att	inga	av	dessa	innehåller	någon	vägledning	om	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	fungera.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	
som	beskriver	ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	
för	Servicenämnden.	Detta	är	nödvändigt	för	att	i	ett	kommande	steg	utforma	ändamåls-
enliga	styrdokument	som	reglerar	hur	modellen	ska	fungera	i	praktiken.	Det	är	nödvändigt	
att	arbetet	med	att	utforma	styrdokumenten	genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncern-
nyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommun-
styrelsen.		

	 	



	

	 12	

8.4. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	
Stad?	

Iakttagelser	

Entreprenader	har	sedan	införandet	av	modellen	varit	ett	område	där	modellen	tillämpats.	
Intervjuerna	med	beställarna	visar	också	att	det	är	ett	område	där	man	sedan	länge	har	skaffat	
erfarenhet	av	att	arbeta	med	beställningar	både	gentemot	externa	leverantörer	och	gentemot	
Servicekontoret.	Entreprenadområdet	kännetecknas	också	av	att	Servicekontoret	inte	kan	erbjuda	
samtliga	tjänster	som	kommunen	har	behov	av.	Både	de	beställande	verksamheterna	och	
Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	har	en	god	kännedom	om	marknaden	och	
om	de	gällande	prisnivåerna.		

Tekniska	förvaltningen	uppgav	i	samband	med	granskningen	att	verksamheten	köper	tjänster	inom	
följande	verksamheter:	Driftavtal	gata;	Driftavtal	park;	Investeringar	gata;	Investeringar	park.	

Tekniska	förvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	ska	
göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Driftavtalen	är	delvis	
upphandlade	i	konkurrens,	men	vissa	områden	är	beställda	från	Servicekontoret,	utifrån	resultaten	
från	de	genomförda	upphandlingarna.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	i	detta	sammanhang	främst	behov	av	tjänster	för	att	sköta	
idrottsanläggningar.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Intervjun	som	vi	
genomförde	med	förvaltningschefen	visar	att	verksamheten	främst	vänder	sig	till	Servicekontoret	för	
att	beställa	vaktmästartjänster.	Städning	av	några	lokaler	har	upphandlats	externt.	Vidare	
samarbetar	verksamheten	med	de	idrottsföreningar	som	nyttjar	lokalerna,	vilka	för	en	kostnad	som	
är	under	marknadspris	åtar	sig	viss	skötsel	av	lokaler.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	köper	in	entreprenader	för	både	underhåll	av	befintliga	lokaler	och	
ny-	och	tillbyggnad	av	fastigheter.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	
ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Vid	vår	intervju	uppgav	
förvaltningschefen	att	verksamheten	i	praktiken	upphandlar	allt	genom	att	gå	ut	med	förfrågning.	
Servicekontoret	lämnar	anbud	på	de	arbeten	där	de	har	kompetens	och	om	de	vinner	uppdraget	
behandlas	de	precis	som	vilken	annan	extern	leverantör	som	helst.	Det	händer	dock	att	inga	anbud	
lämnas	och	i	detta	fall	ser	man	Servicekontoret	som	ett	självklart	alternativ.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Mark-	och	exploateringsavdelningen	vid	Stadsledningskansliet	har	behov	av	tjänster	för	exploatering.			
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Mark-	och	exploateringsavdelningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Enligt	intervjun	
genomförs	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	många	
fall.	Någon	systematik	i	när	upphandlingar	genomförs	finns	inte,	men	man	uppgav	att	
Servicekontoret	anlitas	på	grund	av	tidsbrist,	eftersom	det	är	mer	tidskrävande	att	genomföra	en	
extern	upphandling.	Samtidigt	uttryckte	tjänstepersonen	en	osäkerhet	om	det	är	korrekt	att	vända	
sig	till	Servicekontoret.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Borås	Energi	och	Miljö	AB	upphandlar	entreprenadtjänster	inom	VA-området.		

Bolagets	praxis	är	att	alltid	genomföra	en	extern	upphandling,	där	kommunens	Servicekontor	ses	
som	en	av	de	möjliga	leverantörerna.		

Bolagets	ägardirektiv	innehåller	ingen	skrivning	som	berör	kommunens	beställar-	utförarmodell.	
Samtidigt	betonar	ägardirektivet	att	optimeringar	i	bolagets	verksamhet	inte	får	påverka	kommunens	
totala	organisation	negativt.		

Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	förväntas	erbjuda	beredskap	för	
situationer	där	externa	leverantörer	inte	kan	förväntas	agera	eller	erbjuda	tjänster	inom	befintlig	
tidsram.	Övriga	verksamheter	beskrev	också	Servicekontoret	som	kommunens	beredskaps-
förvaltning.	Servicekontoret	har	detta	uppdrag	beskrivet	i	sitt	avtal	med	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
samt	i	förfrågningsunderlagen	som	beskriver	uppdragen	om	drift-	och	underhållsentreprenad	för	
trafikytor	i	centralorten	(som	Tekniska	förvaltningen	ansvarar	för)	samt	om	lokalförsörjning	(som	
Lokalförsörjningsförvaltningen	ansvarar	för).	Det	finns	inga	ytterligare	dokument	kring	Service-
kontorets	uppdrag	för	beredskap.	Beställarverksamheterna	åsidosätter	beställar-	utförarmodellen	i	
dessa	situationer	och	vänder	sig	till	Servicekontoret	som	det	självklara	valet.		

Samtidigt	förklarade	man	från	Servicekontorets	sida	att	det	finns	ett	behov	att	upprätthålla	en	grund-
volym	för	verksamheten	för	att	kunna	erbjuda	denna	typ	av	beredskap,	i	form	av	personalresurser	
men	också	utrustning	och	kompetens.	Problemet	som	man	ser	är	att	det	inte	finns	några	garanterade	
volymer	och	att	det	inte	finns	en	särskild	ersättning	för	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Som	en	lösning	
på	detta	är	Servicekontoret	av	åsikten	att	driftsuppdrag	inte	bör	konkurrensutsättas	för	att	få	
möjlighet	att	bibehålla	kompetens	inom	både	drift	och	projekt.		

En	genomgång	av	Servicenämndens	styrdokument	(reglemente,	budget)	samt	kommunens	Risk-	och	
sårbarhetsanalys	visar	att	det	inte	finns	ett	uppdrag	från	Kommunfullmäktige	givet	till	Service-
nämnden	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Samtidigt	uppgav	både	beställarna	och	Servicenämnden	
själva	vid	intervjuerna	att	man	anser	att	Servicekontoret	har	detta	uppdrag.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	tillämpningen	av	modellen	inom	entreprenader	inte	visar	någon	systematik.	
Modellen	tolkas	och	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
verksamheterna	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus	utan	modellen	tolkas	och	
tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.		

Att	modellen	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	
är	transparent	och	att	kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbar.	Detta	i	sin	tur	kan	verka	
kontraproduktivt	i	ett	sammanhang	där	man	strävar	efter	att	förstärka	konkurrensen.		
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Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Servicekontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	
centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	
beredskap.	De	befintliga	uppdragsdokumenten	är	upprättade	för	att	lösa	enskilda	förvaltningars	
eventuella	behov	snarare	än	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	Avsaknaden	av	centrala	
styrningen	i	denna	fråga	riskerar	att	leda	till	allvarliga	brister	vid	en	extraordinär	händelse.	Samtidigt	
försvårar	det	Servicenämndens	möjlighet	att	ändamålsenligt	kunna	planera	och	styra	sin	verksamhet.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	utformar	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	
ska	tillämpas	i	deras	verksamheter,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	upphandling	
ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

• Kommunstyrelsen	följer	upp	och	leder	detta	arbete	för	att	säkerställa	att	det	kommun-
övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		

• Kommunstyrelsen	utreder	och	förtydligar	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	
träda	in	som	leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	
kunna	uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.	Vidare	bör	Kommunstyrelsen	säkerställa	att	Kommunfullmäktige	
förtydligar	detta	uppdrag	i	Servicenämndens	reglemente.		

8.5. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	
området	i	Borås	Stad?	

Iakttagelser	

I	motsats	till	entreprenadområdet,	är	de	administrativa	områdena	som	ingår	i	Servicekontorets	
ansvar	relativt	nyligen	tillförda.	Tjänsterna	inom	detta	område	inkluderar	IT-service,	löneservice,	
redovisningstjänster	och	telefoni.	

Både	de	beställande	verksamheterna	och	Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	
man	inte	har	någon	kännedom	om	den	externa	marknaden	och	om	de	gällande	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Någon	systematisk	bevakning	eller	undersökning	om	marknaden	finns	inte	
och	planeras	inte	heller.	Intervjuerna	med	de	centrala	aktörerna	som	formellt	gör	beställningarna	av	
de	administrativa	tjänsterna	uppgav	att	det	inte	finns	några	planer	på	att	försöka	beställa	dessa	
tjänster	från	externa	leverantörer.	

Servicekontoret	uppgav	vid	intervjun	att	de	upplever	att	beställarna	inte	har	tillräcklig	kompetens	när	
det	gäller	kravställning	och	behovsbeskrivning	vid	beställning	av	de	administrativa	tjänsterna.	
Samtidigt	nämnde	flera	av	de	intervjuade	tjänstepersoner	som	representerar	användarna	av	de	
administrativa	tjänsterna	att	man	inte	upplever	att	det	finns	en	beställning	från	deras	sida	över-
huvudtaget.	Som	en	intervjuperson	uttryckte	det	”vi	får	ta	vad	vi	får”	(gällande	arbetsplats	inklusive	
datorutrustning).	Verksamheterna	som	använder	tjänsterna	deltar	inte	heller	i	förhandlings-
upphandlingen	av	administrativa	tjänster	utan	detta	görs	centralt	genom	stadsledningskansliet.	
Servicekontoret	påpekade	att	det	finns	en	förvaltningsgrupp	som	bestämmer	innehållet	i	arbets-
platsen	inklusive	datorutrustning.	Denna	förvaltningsgrupps	är	bemannad	av	förvaltningarna	samt	
Stadsledningskansliet	tillsammans	med	Servicekontoret.	

Flera	intervjupersoner	nämnde	att	de	som	användare	inte	hade	möjlighet	att	få	insyn	i	eller	att	kunna	
påverka	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	nämndes	också	i	detta	sammanhang	att	



	

	 15	

man	upplever	det	som	ett	problem	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav.	Intervjupersonerna	
ansåg	att	Servicenämndens	prissättning	för	administrativa	tjänster	kan	påverkas	av	detta	krav,	då	
mindre	lönsamma	projekt	inom	entreprenad	tros	balanseras	genom	att	sätta	priset	högre	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Flera	intervjupersoner	menade	att	det	saknas	transparens	i	prissättningen	
och	i	redovisningen	av	de	olika	affärsområdenas	resultat.	I	kommunens	årsredovisning	för	2018	
redovisas	Servicenämndens	resultat	som	en	totalsumma	och	inte	uppdelat	för	entreprenad	
respektive	administrativa	områden.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	
utförarmodellen	likartad	i	hela	kommunen.	Vi	bedömer	att	det	inte	finns	en	konkurrensutsättning	
när	det	gäller	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	
berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Detta	i	sin	tur	leder	till	att	vi	bedömer	det	inte	tillämpas	en	
tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnadsmedvetenhet	och	effektivitet	inom	det	
administrativa	området.		

Vi	bedömer	att	det	saknas	kunskap	om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	
beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Denna	brist	leder	till	att	de	beställande	verksamheterna	inte	
kan	avgöra	om	de	av	Servicenämnden	erbjudna	kvalitén	och	de	satta	prisnivåerna	är	fördelaktiga	
eller	inte.	Därför	upplever	inte	beställarna	att	de	över	huvud	taget	upphandlar	tjänsterna	vilket	
bidrar	till	att	de	inte	agerar	som	beställare.		

Att	prissättningen	för	de	administrativa	tjänsterna	inte	upplevs	som	transparent	bedömer	vi	vara	en	
brist.	Därför	bedömer	vi	det	vara	önskvärt	att	Servicenämndens	ansvarsområden	–	entreprenad	och	
administrativa	tjänster	–	hanteras	som	olika	ekonomiska	enheter	med	en	tydlig	redovisning	av	
områdenas	egna	resultat,	för	att	främja	transparensen	och	tilliten	till	beställar-	utförarmodellen	inom	
organisationen.		

Mot	ovan	bakgrund	är	vår	rekommendation	att		

• Kommunstyrelsen	initierar	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	
tydliggöra	om	det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	
ska	det	göras	med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	Om	konkurrensutsättning	ska	ske	med	
hjälp	av	modellen	bör	vidare	åtgärder	vidtas	för	att	implementera	modellen	i	sin	helhet	i	
detta	område.	För	det	behöver	Kommunstyrelsen	och	de	övriga	beställarnämnderna	inskaffa	
kunskap	om	den	rådande	marknadssituationen	för	de	berörda	tjänsterna,	för	att	ha	en	
möjlighet	till	att	göra	relevanta	jämförelser	och	för	att	säkerställa	att	gällande	pris-	och	
kvalitetsnivåer	är	rimliga	och	marknadsmässiga.	Om	utredningen	visar	att	de	administrativa	
tjänsterna	inte	ska	konkurrensutsättas	borde	detta	tydliggöras	genom	att	avgränsa	detta	
verksamhetsområde	från	entreprenadtjänsterna.		

• Servicenämnden	tydliggör	hur	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna	sätts	och	
dokumenterar	detta	samt	gör	denna	dokumentation	tillgänglig	för	beställarna.	

• Kommunstyrelsen	ser	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	det	
säkerställer	tillräcklig	transparens	och	spårbarhet.	
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8.6. Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	

Iakttagelser	

Under	granskningens	gång	kunde	vi	inte	finna	några	styrdokument	som	beskriver	när	en	beställar-
nämnd	ska	vända	sig	till	Servicekontoret	eller	när	en	konkurrensutsatt	upphandling	ska	genomföras.	
De	olika	verksamheterna	har	olika	rutiner	för	hur	beställningar	hanteras:	

• Tekniska	förvaltningen	–	genomför	upphandlingar	för	vissa	områden,	men	inte	för	alla.	Till	
exempel	tjänster	i	innerstaden	som	förhandlingsupphandlas	från	Servicekontoret	utan	
konkurrensutsättning.	

• Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	–	genomför	sällan	konkurrensutsatta	upphandlingar,	utan	
förhandlingsupphandlar	från	Servicekontoret,	men	har	även	samarbete	med	idrotts-
föreningar	för	vissa	tjänster.		

• Lokalförsörjningsförvaltningen	–	genomför	nästan	alltid	upphandlingar.		
• Mark-	och	exploateringsavdelningen	–	genomför	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	

tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	de	flesta	fallen.		
• Borås	Energi	och	Miljö	AB	–	genomför	alltid	konkurrensutsatt	upphandling.	

De	interna	beställningarna	från	Servicekontoret	görs	genom	en	så	kallad	förhandlingsupphandling	
mellan	Servicekontoret	och	beställande	verksamhet.	Det	finns	inga	styrdokument	som	reglerar	hur	
denna	process	ska	genomföras,	men	anges	av	de	intervjuade	vara	ett	samtal	där	beställarna	agerar	
som	kravställare.	Servicekontoret	anger	i	sitt	svar	att	förhandlingsupphandling	följer	nästan	samma	
process	som	vid	en	extern	upphandling,	det	vill	säga	det	tas	fram	förfrågningsunderlag,	behovs-
beskrivning,	kontrollplaner,	mm.	Samtidigt	säger	man	att	denna	process	ger	större	utrymme	för	
eventuella	framtida	ändringar	vid	behov.		

Genomförda	förhandlingsupphandlingar	dokumenteras	vid	Servicekontoret	på	samma	sätt	som	
andra	upphandlingar	där	Servicekontoret	lämnar	anbud,	där	beställare,	anbudssumma	och	
beställningsdatum	eller	alternativt	avslagsdatum	framgår.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	Därför	bedömer	vi	
det	vara	av	vikt	att	tydliga	kommungemensamma	riktlinjer	tas	fram.	Återigen	vill	vi	betona	att	
processen	bör	vara	centralt	styrd	för	att	fånga	upp	det	kommungemensamma	perspektivet,	men	
med	beaktande	av	beställarnämndernas	behov	och	nuvarande	rutiner.	

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	

• Beställarnämnderna	stödjer	kommunstyrelsen	i	detta	arbete	genom	att	dokumentera	
gällande	rutiner.	Detta	arbete	är	också	av	vikt	för	att	verksamheterna	ska	få	tydliga	regler	för	
när	en	upphandling	ska	initieras.	

• Servicenämnden	stödjer	kommunstyrelsens	arbete	genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	
för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	förhandlingsupphandlingar).		
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8.7. Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	i	beskrivningen	av	våra	iakttagelser	i	fråga	1	så	finns	det	en	allmänt	vedertagen	bild	
om	modellen,	trots	att	den	inte	finns	dokumenterad.	Intervjuerna	visar	att	modellen	anses	vara	
uttryck	för	en	politisk	vilja	och	resultatet	av	politiska	förhandlingar	och	som	sådan	inte	är	en	fråga	för	
förvaltningarna	att	diskutera.			

Intervjuerna	visar	vidare	att	förhållningssättet	skiljer	sig	från	person	till	person,	från	förvaltning	till	
förvaltning.	Det	finns	verksamheter	som	anser	att	modellen	är	nödvändig	och	har	en	stark	påverkan	
på	externa	aktörer	och	även	är	en	faktor	för	att	hålla	lägre	prisnivåer.	Samtidigt	menar	andra	att	det	
faktum	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav	leder	till	brist	på	transparens	för	vad	verksamheterna	
betalar	för	och	hur	Servicenämnden	beräknar	kostnader	främst	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	
har	också	nämnts	att	Servicekontorets	viktigaste	roll	är	att	hjälpa	till	i	akuta	lägen	då	externa	
leverantörer	inte	kan	förväntas	ställa	upp	på	samma	villkor.		

Bedömningar	

Vi	hänvisar	till	våra	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		

8.8. Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	

Iakttagelser	

Intervjuerna	tyder	på	att	beställande	nämnder	och	bolag	är	nöjda	med	Servicekontorets	tjänster.	
Samtliga	tillfrågade	menade	att	Servicekontoret	agerar	professionellt	och	levererar	tjänster	enligt	
beställning.	Intervjusvaren	visar	också	att	man	upplever	i	många	fall	att	Servicekontoret	är	lätt	och	
smidigt	att	samarbeta	med	eftersom	man	är	en	del	av	samma	organisation	med	gemensamma	mål	
och	intressen.		

Våra	iakttagelser	visar	att	det	generellt	anses	vara	viktigt	och	värdefullt	att	Servicekontoret	”ställer	
upp	när	det	behövs”,	även	i	situationer	som	man	inte	kan	kräva	av	externa	leverantörer.	Det	anses	
vidare	vara	positivt	att	processen	vid	beställning	från	Servicekontoret	är	mindre	tidskrävande	än	en	
extern	upphandling.			

Granskningen	visar	vidare	att	Servicekontorets	leveranser	vid	entreprenadtjänster	följs	upp	och	
utvärderas	på	samma	sätt	som	externa	leverantörer.	Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	upplevs	
inte	Servicekontoret	som	en	leverantör	på	samma	sätt.			

Bedömningar	

Vår	bedömning	är	att	det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.		

Gällande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	det	finns	ett	behov	för	förtydligande	av	
rollerna,	både	för	beställarna	men	också	för	Servicekontorets	del.		

I	övrigt	hänvisar	vi	till	de	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		
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8.9. Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	
beställare?	

Iakttagelser	

Servicekontoret	har	vid	flera	tillfällen	påpekat	att	det	saknas	en	central	styrning	av	beställar-	
utförarmodellen	(till	exempel	i	sina	riskanalyser	och	i	sin	skrivelse	till	Kommunstyrelsen).	Under	
intervjuerna	nämndes	att	de	otydliga	rollerna	påverkar	verksamheternas	engagemang	för	att	agera	
som	beställare.		

Vad	gäller	entreprenadverksamheterna	sade	tjänstepersoner	från	Servicekontoret	vid	vår	intervju	att	
beställarna	är	professionella	och	kunniga	i	sakfrågor.		

Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	menade	Servicekontorets	tjänstepersoner	att	det	saknas	
beställarkompetens	och	resurser	på	beställarsidan	inom	IT-området	både	vad	gäller	tjänsternas	
innehåll	och	kvalitet.	Gällande	löneservice	och	redovisning	så	har	man	historiskt	haft	ett	nära	
samarbete	mellan	de	berörda	tjänstepersonerna	på	beställar-	respektive	utförarsidan.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	de	brister	som	beskrivs	tidigare	i	denna	rapport	rörande	otydlighet	med	
modellens	syfte,	med	beställarnas	roller	och	praktiska	riktlinjer	för	hur	de	ska	agera	påverkar	
beställarnas	agerande	negativt.		

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.		

9. Sammanfattade	bedömningar	
Granskningens	syfte	är	att	följa	upp	de	tidigare	revisionsgranskningarna	som	bland	annat	påpekat	
avsaknad	av	styrning	av	beställar-	utförarmodellen	samt	att	bedöma	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	vi	under	
granskningens	gång	ifrågasatte.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	
Servicenämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	
kommunens	tjänstemannaledning,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjorde	vi	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	
även	om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner	(som	beskrivs	under	avsnitt	7	
Revisionskriterier).		

Svaren	på	revisionsfrågorna	belyser	väl	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	
revisionsgranskningarna.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	Kommunstyrelsen	brister	i	
sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter.	Det	ligger	ett	stort	ansvar	på	
Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	nämnders	verksamheter,	vilket	
beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	Kommunstyrelsen	göra	
påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	verksamheten,	vilket	inte	heller	har	
skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	
Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	Kommunfullmäktige	som	är	av	större	
betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	så	visar	granskningen	att	det	saknas	
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ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	
därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler	vilket	försvårar	deras	arbete.	Den	ekonomiska	
styrningen,	genom	att	lägga	ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bidrar	till	att	försämra	koncern-
nyttotänkandet	i	organisationen	som	helhet.		

Beställarnämnderna	(Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden	och	Lokalförsörjnings-
nämnden)	bedöms	brista	i	sin	styrning	av	de	egna	verksamheterna	genom	att	inte	ha	ändamålsenliga	
styrdokument	för	att	ange	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras	praktiskt	i	
respektive	förvaltning.	Styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	bedöms	agera	enligt	gällande	lagar	för	
kommunala	aktiebolag	genom	att	konkurrensutsätta	samtliga	i	denna	granskning	berörda	
upphandlingar.		

Vad	gäller	frågan	hur	väl	beställar-	utförarmodellen	tillämpas	idag	visar	granskningen	att	det	ges	stort	
tolkningsutrymme	för	hur	modellen	ska	tillämpas,	främst	hos	beställarnämnderna,	vilket	vi	menar	är	
ett	resultat	av	avsaknaden	av	tydliga	styrsignaler.	Därför	är	vår	bedömning	att	modellen	tillämpas	i	
olika	hög	utsträckning.	Beträffande	entreprenadtjänsterna	tillämpas	modellen	mer	konsekvent.	
Beträffande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	modellen	är	att	ses	som	en	intern	
organisationslösning	snarare	än	en	modell	som	skapar	kostnadsmedvetenhet.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	fullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	beställar-	
utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	
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• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	

Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).		

	

	

Malmö,	2019-09-	

Qualitarium	AB	

	

	

Teodora	Heim		 Roland	Svensson	
av	SKYREV	certifierad	kommunal	yrkesrevisor		 Kvalitetssäkrare	
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Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	
	

I	samband	med	granskningen	har	intervjuer	genomförts	den	7	augusti	och	den	15	augusti	i	Borås.	De	
intervjuade	är:	

Tjänstepersoner	från	Stadsledningskansliet	i	ledande	befattningar	(kommunchef,	ekonomichef,	
finanschef,	personalchef	och	upphandlingschef)	

Förvaltnings-,	avdelnings-	och/eller	enhetschefer	från	Servicekontoret,	Tekniska	förvaltningen,	
Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	och	Mark-	och	exploateringsenheten	

IT-strateger	från	Stadsledningskansliet	

Tillförordnad	verkställande	direktören	för	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
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GRANSKNING AV  BESTÄLLAR- 
UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister 
vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/styrelser som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder och styrelser som omfattas.

Styrelsen i Borås Energi- och Miljö AB behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja 
Kommunstyrelsens arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i 
bolaget och för hur bolaget ska agera i sin roll som beställare gentemot Servicenämnden. 

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder/
styrelser samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörd styrelse. Svar från styrelsen i 
Borås Energi- och Miljö AB emotses senast 2020-01-30

Lekmannarevisorer för Borås Energi- och Miljö AB

Boris Preijde Ingwer Kliche 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Missiv
  2019-10-14

Styrelsen i Borås Energi- och Miljö AB
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Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid 
en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas.

Servicenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete att ta 
fram kommungemensamma styrdokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna 
beställningarna. Servicenämnden behöver även stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra hur 
prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts och tillgängligöra denna dokumentation för beställarna i 
syfte att uppnå transparens. 

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder 
samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från 
Servicenämnden emotses senast 2020-01-31.

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen  
 

Missiv
  2019-10-14

Servicenämnden
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Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas.

Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden behöver enligt 
Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- 
utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som 
beställare gentemot Servicenämnden. Som en del av arbetet behöver respektive nämnd verka för att det 
förtydligas när extern upphandling ska initieras respektive när Servicekontoret ska/bör anlitas.

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder 
samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden emotses senast 2020-01-31.

Bill Johansson    
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2019-10-14

Tekniska nämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
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Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 

fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 
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Viskaforshem AB     
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 

fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB     

1. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 

för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 

årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 

eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 

mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 

förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 

äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 

och reviderade bolagsordningar för bolagen.  
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Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 

styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 

justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 

med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre 

kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 

entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 

nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 

befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 

lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 

i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av 

styrelseledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller 

suppleant önskar avgå. 

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, 

revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 

gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 

 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 

anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 

några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 

underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

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

inför år 2020.           

2. Bakgrund 

Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 

förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 

av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 

Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 

ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
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ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 

gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 

om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 

kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 

skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 

bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 

övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 

ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 

Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 

ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 

bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 

helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 

revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 

det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 

april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 

förevarande ärende. 

 

3. Förslaget 

 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 

Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 

kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 

föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 

en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 

överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 

text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 

nya styrdokument utan spårbara ändringar.  

 

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

 

4.1 Kommunfullmäktige – beslut om nyval 

Under punkten 4 framgår vilka ärenden som Kommunfullmäktige har att fatta 

beslut om. För att undvika att styrelsen vid något tillfälle inte är fulltalig föreslås 

ett förtydligande om att Kommunfullmäktige, vid beslut om entledigande av 

styrelseledamot även beslutar om nyval. 
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 7 Styrelsearbetet – förändringar av styrelsen 

Av punkten 7 framgår en del av de regler som gäller för styrelsearbetet. 

Punkten föreslås utökas med två bestämmelser. Den ena rör det förhållande när 

en styrelseledamot avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. För att 

undvika att styrelsen inte är fulltalig för viss tid föreslås en bestämmelse som 

innebär att det åligger bolaget att informera ägaren när ledamot eller ersättare 

aviserar att denne önskar avsluta sitt engagemang i bolagets styrelse.  

Den andra bestämmelsen avser bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket. 

Av föreslaget framgår att det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande 

styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

  

12 Kommunikationspolicy 

Av punkten 12 framgår att den av kommunen fastställda policyn även gäller för 

Borås Stads bolag. Det har uppmärksammats att bolagen tolkar policyn på lite 

olika sätt varför ett förtydligande av texten föreslås för att åstadkomma en 

enhetlig hantering i bolagen. Följande text har framtagits i samarbete med 

Kommunikationsavdelningen. 

 ”I text på webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot 

och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att 

bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. Om 

bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom 

att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 

Stad.” 

 

14 Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 

Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 

och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 

uppdateras utifrån aktualitet. 

 

 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 

 

I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 

ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 

ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 

respektive bolags ägardirektiv. 
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5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  

 

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning  

I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 

framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar 

som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 

 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 

av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 

Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.3 Borås Elnät AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar. Därutöver föreslås en förändring vad 

avser beloppsgränser för förvärv och försäljning av fastigheter till att gälla 

underställningsplikt för mer än 15 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 mnkr 

per år. 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.8 Akademiplatsen AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar. 

  

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.13 AB Toarpshus 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.14 Viskaforshem AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 

och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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6. Ärendets beredning 

 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 

förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 

förslagen.   

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Bilagor 3a, b, c 

 

3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
   

Beslutet expedieras till 

1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling  

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

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

1. Bolagen i den kommunala organisationen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eller utanför de kommunala befogenheterna. 
 

4.2 Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

 
• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

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

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

 
• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

4.3 Borås Stadshus AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Personalpolitik 

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

14. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program och regler 

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

• Arbetsmiljöpolicy 
• Arkivregler  
• Avfallsplan 
• Bostadsbyggnadsprogram 
• Drogpolitiskt program 
• Energi- och klimatstrategi 
• Grönområdesplan 
• Kvalitetspolicy 
• Miljömål 
• Miljöpolicy 
• Plan för extraordinära händelser 
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• Plan för laddinfrastruktur 
• Policy för koncerninköp 
• Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter 
• Program för ett integrerat samhälle 
• Program för ett tillgängligt samhälle 
• Program för jämställdhetsintegrering 
• Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
• Regler för finansverksamheten 
• Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
• Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
• Regler för intern kontroll 
• Regler för koncerninköp 
• Regler för säkerhetsskydd 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning 
• Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
• Riktlinjer för finansverksamheten 
• Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
• Riktlinjer för medborgardialog 
• Riktlinjer för resor 
• Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
• Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
• Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
• Ungdomspolitiskt program 
• Vision- och strategi för Borås Stad 
• VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
• Vårt förhållningssätt – en policy 
• Översiktsplanen  
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX. 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 

1. Bolagen i den kommunala organisationen 

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

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

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

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

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

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

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

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

styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

För att undvika att styrelsen inte är fulltalig föreslås ett förtydligande av 
Kommunfullmäktiges ansvar 

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

eller utanför de kommunala befogenheterna. 
 

4.2 Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

 
• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

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

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

 
• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

4.3 Borås Stadshus AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I kommunikation 
som beskriver bolagen, exempelvis på webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange 
sin kommunala hemvist, dvs att bolagen är en del av Borås Stad. I text på webbplats under ”Om 
oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar 
bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 
Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge att 
bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 
 
För att få en enhetlig hantering i bolagen har texten framtagits i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen 
 

13. Personalpolitik 

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

14. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program och regler 

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

• Arbetsmiljöpolicy 
• Arkivregler  
• Avfallsplan 
• Bostadsbyggnadsprogram 
• Drogpolitiskt program 
• Energi- och klimatstrategi 
• Grönområdesplan 
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• Kvalitetspolicy 
• Miljömål 
• Miljöpolicy 
• Plan för extraordinära händelser 
• Plan för laddinfrastruktur 
• Policy för koncerninköp 
• Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter 
• Program för ett integrerat samhälle 
• Program för ett tillgängligt samhälle 
• Program för jämställdhetsintegrering 
• Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
• Regler för finansverksamheten 
• Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
• Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
• Regler för intern kontroll 
• Regler för koncerninköp 
• Regler för säkerhetsskydd 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning 
• Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
• Riktlinjer för finansverksamheten 
• Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
• Riktlinjer för medborgardialog 
• Riktlinjer för resor 
• Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
• Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
• Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
• Ungdomspolitiskt program 
• Vision- och strategi för Borås Stad 
• VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
• Vårt förhållningssätt – en policy 
• Översiktsplanen  
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
  
1. Målet för bolagets verksamhet 

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

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

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

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

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

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
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Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och 
behov. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 3 % 2020 för att öka till 4,5 % 2022. 
Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 12 % 2020 för att öka till 15 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
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Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och 
behov. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 3 % 2020 för att öka till 3 % 
4,5 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav 10 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10 % 2019 12 % 2020 för att öka till 12 % 15 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål 
(2030) 20 %. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 4 % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 

4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 4 % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 

4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina 
intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina 
intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr. 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i 
koncernbidrag. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr. 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i 
koncernbidrag. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle 15 mnkr 

per tillfälle eller överstigande 30 mnkr per år  
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

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

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

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

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle 15 mnkr 

per tillfälle eller överstigande 30 mnkr per år  
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -19,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

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

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
6. Personalpolitik 

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr -19,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

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

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
6. Personalpolitik 

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -24 mnkr -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

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

 
 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

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

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

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

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40 % (bokförd/justerad) 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar  

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
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• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40 % (bokförd/justerad) 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar  
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 

uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 

uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
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• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas 

som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas 

som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och 
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

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

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 

Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 

prövningen av strandskydd från Miljö- och 

konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Motionen är besvarad. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-22 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00228 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2019-09-06 Annika Dahlén  

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-12-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 

Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 

prövningen av strandskydd från Miljö- och 

konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.             

            

Sammanfattning 

Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 

har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 

överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 

Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 

strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 

beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 

enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 

besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 

nästa mandatperiod. 

   

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 

har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 

överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 

Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 

strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 

konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 

beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 

enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.                
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Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 

att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 

handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 

då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 

prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 

överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 

ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 

behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 

förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 

behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 

tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 

det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 

andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 

viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 

prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 

Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 

självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 

förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 

kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 

förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 

krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 

förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 

tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 

det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 

kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 

lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 

strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 

strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 

Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 

om de vill överpröva ärendet. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 

besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 

nästa mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 

konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 

3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 



      

Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Att få till stånd mer byggnation i natursköna, attraktiva lägen är av stor vikt för att Borås ska 

kunna bli en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. För att det ska bli möjligt behövs ett 

ökat helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsfrågorna och färre hinder för byggande. 

Beslutsprocessen inför byggnation får aldrig bli mer snårig än nödvändigt.  

Tyvärr finns det i dag flera exempel på hur så är fallet. Ett sådant är att yttrande över 

byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden – med formell prövning av den senare. För att förkorta 

beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser vi att enbart 

Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.  

Förslaget handlar inte om att på något sätt minska kraven vid strandnära byggnation. 

Prövningen skulle även fortsättningsvis ske utifrån lagstiftningen. Utfallet borde alltså i regel 

bli detsamma. Precis som vid annan byggnation, skulle byggobjektet då i sin helhet bedömas 

av en nämnd.  

Som kommuninvånare ska det vara enkelt att följa vilka som står bakom ett beslut och 

därigenom kunna utkräva ansvar från dessa. När beslut fattas eller yttrande görs av fler 

instanser, än nödvändigt, undermineras den principen. När yttrande av strandskydd görs 

utifrån samma lagstiftning av två olika nämnder finns en risk för förvirring hos den sökande 

om vem som egentligen är beslutsfattare. Det är raka motsatsen till vad som borde 

känneteckna den kommunala service Borås Stad i alla lägen ska stå för.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Prövning av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  

Annette Carlson (M)  

Lars-Gunnar Comén (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  

 

 







 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 

 

Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 

strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 

strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
 
   
   
 



 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00847 1.2.2.2 

Kommunfullmäktige 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente. Se dnr 

2018-00768 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen fastställs.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Då Krisledningsnämndens sammansättning, genom Kommunfullmäktiges 

beslut i annat ärende, har ändrats och Kommunstyrelsen därmed inte längre 

utgör Krisledningsnämnden, har Kommunstyrelsens reglemente setts över.   

I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens 

uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap föreslås ny 

reviderad text av 11 § Kommunstyrelsens reglemente.  

 Beslutsunderlag 

1. Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 

reglemente.   

 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 

sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   

 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   

 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   

 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   

 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   

 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   

   

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handläggas ska beredas.   

   

I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   

 medborgar- och brukarinflytande   

 samspel mellan politik och förvaltningar   

 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   

 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   

 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   

 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   

 regionala, nationella och internationella frågor   

 näringslivsfrågor   

 strategisk intern och extern kommunikation  

 marknadsföring av kommunen   

 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

doku- ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 

kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 

lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 

 

Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   

KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen  

helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 

tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 

sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   

  

Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i.   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 

ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   

Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   

 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 

 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 

 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 

 ge anvisningar om attest och utanordning, 

 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 

Uppföljningsfunktionen   
   

Styrelsens uppföljning  

 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 

in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
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Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 

som inkommit till kommunen.   

 

Delegering från fullmäktige  

 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   

Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   

riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   

   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   

   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 

budgeten.   

   

Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 

pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 

beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 

rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 

genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   

   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 

ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 

kommunen   

 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret,    

samt utse vikarier för cheferna,  

 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 

arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 

samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 

frågor.  
 

   

Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 

bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 

och utvecklas.   

   

Fastighetsfrågor   
   

Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 

och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   

   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 

fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 

annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   

   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 

försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 

detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 

aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 

egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 

tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 

bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 

anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
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Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 

läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   

Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av princi- 

piell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska 

om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   
   

Processbehörighet 10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 

gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 

gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   

Krisledningsnämnd 11 § Krisledning och höjd beredskap 11 §  
Förtydligande av rubrik. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap LEH lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ Lagen (1992:1403) om totalförsvar och 

höjdberedskap.  Tydliggörande av Kommunstyrelsens ansvar. 

 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997 :146). En rättighet 

som finns för kommuner enligt hemvärnsförordningen.  

 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 

uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 

och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. Första meningen avser 

den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen enligt 11 §, första stycket.  

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   

 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 

extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 

fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 

ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
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av Kommunfullmäktige. Förtydligande av Kommunstyrelsens rätt att besluta om att 

Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.  

 

 

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser.  I planen finns tydliga beskrivningar av 

organisation och ansvar vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

 

   

Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 §   
Styrelsen ska   

    besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 

enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 

personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

    besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 

officiella beteckningar   

    avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 

   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   

   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

  

   

Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   

 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     

Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 

som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   

Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 

samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 

verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 

Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 

initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 

samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   
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Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 

ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

  

 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Revideringen av Kommunstyrelsens delegationsordning godkänns        

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen 

var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna 

in synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter 

ifrån politiken. 

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. 

Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen 

var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna 

in synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter 

ifrån politiken. 

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. 

Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.  

Följande större förändringar kommenteras nedan rubriksvis, övriga går att se i 

förslaget till revideringen av delegationsordningen: 

Förkortningar: 

Ändringar har gjorts då programområdena och prisbasbeloppet har ändrats. 

Organisationskartorna har bytts ut. 

A Juridiska och allmänna ärenden 

Ny delegation: A:13 Beslut om uthyrning av Kommunfullmäktiges lokaler. Till 

detta kommer det tas fram rutiner för uthyrningen.  

Ny delegation: A:14 Beslut om kurser och resor för förtroendevalda och 

politiska sekreterare. Beslut som tas av KS ordförande. Till detta kan det 

behöva tas fram rutiner.  

 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

C Mark-och fastighetsärenden 

C:1 och C:3 har slagits ihop och blivit en gemensam punkt C1. Beloppsgränsen 

på två basbelopp för att ingå servituts-och nyttjanderättsavtal har strukits för att 

delegationen ska ligga i linje med att teckna och säga upp arrendeavtal där det 

inte finns något tidigare fastställt belopp. 

C:2 har omformulerats för att göra språket mer lättillgängligt. Beloppet för att 

ingå avtal om köpa/sälja/byta hel/del av fastighet/mark samt 

fastighetsregleringar föreslås höjas från fyra prisbasbelopp till 2 miljoner 

kronor. Anledningen till detta förslag är det blir färre antal ärenden som 

behöver hanteras i Kommunstyrelsen. Konsumentprisindex följer inte 

fastighetsprisindex vilket gör delegationen liten i förhållande till de gällande 

fastighetsprisnivåerna. 2 miljoner motsvarar idag i Borås ca 2-3 normala 

villatomter eller ca 3000 kvm industrimark för att göra några jämförelser. 

E Personal och förhandling 

Ny delegation: E:3 Anställning av personal under enhetschef. Enhetscheferna 

håller oftast i rekryteringsprocessen av sin egen personal på enheten, genom 

denna delegation får enhetschefen ta ett formellt anställningsbeslut. 

Ny delegation: E:4 Tilldela skriftlig varning. Denna delegation har inte reglerats 

i delegationsordningen tidigare och behöver göras det för att inte 

disciplinärendena ska hanteras i Kommunstyrelsen utan hamna på rätt nivå. 

Avdelningscheferna föreslås få delegation när det handlar om skriftliga 

varningar. 

Delegationer rörande bemanningsenheten har strukits då enheten inte längre 

finns kvar organisatoriskt på Stadsledningskansliet från och med 1 januari 2020. 

 

F Inköp, upphandling och koncerninköp 

F:3 LOV har lagts till efter tidigare beslut i Kommunstyrelsen och samrådet ska 

ske med projektgruppen för upphandling istället för med ekonomichefen som 

det fanns tidigare i delegationsordningen. 

G Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT) 
En ny rubrik har lagts till och punkten G2 har tillkommit efter ett tidigare fattat 

beslut i Kommunstyrelsen. (§339 2018) 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning  

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga avdelningar på Stadsledningskansliet 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Förkortningar 

Kommunstyrelsens delegationer 

Borås Stad organisation 

Stadsledningskansliet organisation 

 

 
A. Juridiska och allmänna ärenden 

 
B. Ekonomi 

 
C. Mark- och exploatering 

 
D. Strategisk samhällsplanering 

 
E. Personal- och förhandling 

 
F. Inköp, upphandling och koncerninköp 

 
G. Informationssystem och Informationsteknologi  
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FÖRKORTNINGAR 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AKAP-KL Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, pensionsavtal för arbetstagare hos 

kommunal arbetsgivare födda 1986 och senare 

ATL Arbetstidslagen 

Bb Ett basbelopp är ett fastställt belopp som ändras årligen. Beloppen finns bland 

annat för att man ska kunna göra beräkningar för olika förmåner och avgifter. 

Basbelopp (prisbasbelopp för år 2018 är 44 800 kronor 2020 är 47 300 

kronor)  

KAP-KL Kollektiv Avtalad Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal 

arbetsgivare födda 1985 och tidigare 

KOM-KL Omställningsavtal 

LAS Lagen om anställningsskydd 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

PO1 Programområde 1, Finans-, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, frågor rörande 

EU, information och marknadsföring, turism och evenemang, räddningstjänst 

och civilt försvar samt personal- och organisationsfrågor, kommunala företag, 

rätts- och samordningsfrågor och allmänt översiktliga frågor som ej ankommer 

på programområde 2 och 3. Finans-och sysselsättningsfrågor, internationella 

frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och 

evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts-och säkerhetsfrågor. 

Samordning av de kommunala bolagen. Allmänt översiktliga frågor som ej 

ankommer på övriga programområden. 

PO2 Programområde 2, Stadsbyggnads-, miljö-, energi-, kommunikations-, 

kollektivtrafiks-, parkerings- samt mark- och bostadsförsörjningsfrågor, teknisk 

försörjning, konsumentfrågor, fysisk översiktsplanering och kultur Vård-och 

äldrefrågor. Social omsorg och arbetslivsfrågor. Integration och 

funktionshinderomsorg. Regional samordning.  

PO3 Programområde 3, Utbildning och social omsorg, fritid inklusive föreningsbi- 

drag, lokalförsörjningsfrågor, integrationsfrågor, folkhälsofrågor, äldreomsorg, 

barnomsorg och funktionshinderomsorg Utbildning och barnomsorg. Kultur 
Tröskelvärde Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de 

nationella reglerna eller de direktivstyrda reglerna. Beräkning av tröskelvärde sker 

enligt Konkurrensverkets beskrivning. Tröskelvärde fastställs för samtliga länder 

inom EU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av EU kommissionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde framgår av Kommunstyrelsens reglemente varav framgår att 

ansvarsområdet utgörs av dels Kommunstyrelsens egen verksamhet dels Kommunstyrelsen som 

kommunens personalorgan. 

 

Syfte med delegation 
 

Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare kommunal 

förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare samt att man på 

detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor. 

 

Allmänt om delegation av beslutanderätt 
 

Delegering enligt kommunallagens (KL)bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över 

till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende 

eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar. 

 
Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av delegaten 

ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

 
Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan dock 

inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till nämnden gäller 

också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Nämnden bestämmer själv när 

och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras. 

 
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det framgår 

också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, förtroendevald eller till 

anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till nämnderna genom nämndernas 

reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller 

anställd genom en delegationsordning. Såväl fullmäktige som nämnder kan också delegera 

beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 

 

Delegater 
 

En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 
• Ett utskott (avdelning) av nämnden t.ex. arbetsutskott. Kommunstyrelsen har t.ex. 

valt att delegera vissa frågor till kommunens Förhandlingsdelegation. 

• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 
• En anställd hos kommunen. Delegaten (den anställde) behöver inte nödvändigtvis 

vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 
När en nämnd delegerar beslutanderätt ger nämnden någon annan (delegaten) rätt att fatta beslut 

i nämndens ställe. Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom 

laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens beslut i efterhand 
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men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan även förekomma ett beslut i ett enskilt 

ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras men är 

begränsad av 6 kap 34 § KL kommunallagen som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. 

 

Delegationsförbud 
 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs 

frågor som innebär övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

- Yttranden med anledning av att beslut som tagits av nämnden i dess helhet över- 

klagats, 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl. a inom 

socialområdet. 

 

Beslut eller ren verkställighet 
 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt 

kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta 

organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns tolkningsutrymme och möjlighet 

för beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. De befogenheter och 

därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom ramen för sina löpande 

arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i delegationsordningen. Dessa befogenheter 

och beslut utgör ren verkställighet. 

 
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande 

för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av att det finns utrymme för alternativa 

lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid 

ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och 

beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller 

tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller 

verkställande art får inte överklagas. 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det finns flera syften med 

anmälningsskyldigheten. Genom anmälan får nämnden information om och kan följa hur 

uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Förutom behovet av information och kontroll, 

har anmälan betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Tiden för att överklaga ett 

delegeringsbeslut räknas från det datum när det tillkännages på stadens anslagstavla att protokoll 

över beslutet har justerats. Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från detta datum. 

Undantag är de beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vilka dessa beslut är och 

hur de överklagas framgår av speciallagstiftning, t ex socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och 

lagen om offentlig upphandling. 
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Delegationsbeslut innebär att fatta beslut på Kommunstyrelsens vägnar. Därför ska besluten 

anmälas vid Kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Anteckning av anmälan görs i 

Kommunstyrelsens protokoll. 

 

Kommunstyrelsens delegering av beslutanderätt 
 

Kommunstyrelsen delegerar sin beslutanderätt och uppdrar åt utskott, ledamot eller anställd att, 

under de förutsättningar som anges i denna delegationsordning, besluta på kommunstyrelsens 

vägnar i de ärenden som anges i följande förteckning. 

 
Brådskande ärende – ordförandebeslut 

 
En nämnd kan uppdra åt ordförande, eller en annan ledamot som nämnden utser, att fatta beslut 

på nämndens vägnar i sådana ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Beslut som fattas med stöd av denna delegering ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 
Anvisningar 

 
I anvisningskolumnen kan anvisningar finnas om beslutsrättens omfattning och begränsning, 

lagrum, vägledning, information om policys, riktlinjer och regler. Delegationsrätten får endast 

utnyttjas inom ramen för beviljade anslag. 
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BORÅS STAD ORGANISATION 
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STADSLEDNINGSKANSLIET ORGANISATION 
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 Ärende Delegat Anvisningar, 

lagrum, riktlinjer, 

regler 
A Juridiska och allmänna 

ärenden 

  

A:1 Ärenden så brådskande att 

kommunstyrelsens beslut inte kan 

avvaktas 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Kommunallagen 6:36 

A:2 Beslut att avvisa för sent 

inkommet överklagande 

Kommunchef och 

Stadsjurist var för 

sig 

Förvaltningslagen 24 § 

A:3 Beslut att inte lämna ut handling, 

lämna ut handling med förbehåll. 

Förvaltningschef, 

avdelningschef, 

stadsjurist, 

kommun-

sekreterare och 

stadsarkivarie var 

för sig rörande 

handlingar inom 

respektive 

verksamhetsområde. 

 

A:4 Beslut i ärenden om lotterilagen 
spellagen 

Stadsjurist, 
Kommunsekreterare 

 

A:5 Yttrande enligt 

kameraövervakningslagen 

Stadsjurist,  
Avd.chef CKS 

 

A:6 Tillstånd att använda Borås Stads 

vapen samt Dalsjöfors, Fristads och 

Viskafors gamla kommunvapen. 

Kommun-

sekreterare 

 

A:7 Beslut om rekommendationer och 

riktlinjer rörande tillämpningen av 

arkivreglerna för Borås Stad 

Stadsarkivarien  

A:8 Beslut om tillsyn av kommunens 

myndigheter och bolag vad gäller 

uppfyllande av arkivlag och Borås 

Stads arkivregler. 

Stadsarkivarien  

A:9 Beslut om ersättning enligt 

skadeståndslagen under 

kommunstyrelsens uppehåll 

KS ordförande Ersättare: För 

ordföranden 

majoritetens 

kommunalråd PO3 och 

majoritetens 

kommunalråd PO2, 

FÖR vice ordföranden 

minoritetens 

kommunalråd PO3 

Föredragande och 

sekreterare: Stadsjurist 
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A:10 Beslut om utbetalning av 

kommunens självrisk i de fall 

kommunens 

försäkringsbolag reglerat 

skadan 

Stadsjurist  

A:11 Beslut om 

tillträdesbegränsning och 

säkerhetsprövning enligt 

säkerhetsskyddslagen. 

Säkerhetsskyddschef 

(motsvaras av 

avdelningschef 

CKS) 

 Ersättare: Säkerhetschef 

A:12 Yttrande rörande 

hemvärnsmän 

Säkerhetschef 
Avdelningschef CKS 

 

A:13 Beslut om uthyrning av 

Kommunfullmäktiges lokaler 

Kommunsekreterare   

A:14 Beslut om kurser och resor 

för förtroendevalda och 

politiska sekreterare 

KS ordförande 
Ersättare för KSO 
vice ordförande 

 

B Ekonomi   

 Likviditetsfrågor   

B:1 placering av likvida medel, 

upptagande av lån, konvertering av 

lån, avtal om leasing, samt utfärdande 

av härför erforderliga förbindelser 

enligt fastställda riktlinjer 

Finanschefen Kommunfullmäktiges 

”Riktlinjer för 

finansverksamheten” och 

”Regler för 

finansverksamheten” 
 Kontantkassor   

B:2 besluta om kontantkassor för högst 

5 000 kronor 

Finanschefen  

 Donationsfonder   

B:3 Utdelning ur donationsfonder upp 

till ett belopp av en miljon kronor 

per fond 

Finanschefen Kommunfullmäktiges 

”Regler för förvaltning 

av kommunens stiftelser” 
B:4 Placering av donationsmedel Finanschefen ”Regler för förvaltning 

av kommunens stiftelser” 

 Övrigt   
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B:5 Beslut om att godkänna eller förkasta 

förslag till skuldsanering när 

kommunens fordran understiger fyra 

basbelopp 

Stadsjurist 
Finanschefen 

I enlighet med 

skuldsaneringslagen 

B:6 Avskrivning av fordringar intill ett 

belopp av ett halvt basbelopp i varje 

särskilt ärende 

Finanschefen  

B:7 Beslut i ärenden rörande betalkort i 

tjänsten till förtroendevalda och 

tjänstemän 

Finanschefen  

B:8 Utse beslutsattestanter och ersättare 
för dessa 

• För förvaltningens 
verksamhet 

• För KS nämndens verksamhet  

 

Kommunchefen 

KS Ordförande 

 

C Mark- och fastighetsärenden   

C:1 Ingående av servituts- och 

nyttjanderättsavtal understigande två 

basbelopp 
Ingå och säga upp arrendeavtal, 
nyttjanderättsavtal, servitutsavtal och 
andra markupplåtelseavtal 
 

Avdelningschef  

C:2 Fastighetsregleringar där kommunen 

erlägger eller erhåller ersättningar 

och/eller köp av fastighet till ett 

belopp ej överstigande fyra basbelopp 
Ingå avtal om köpa/sälja/byta hel/del av 
fastighet/mark samt fastighetsregleringar 
till ett belopp ej överstigande 2 miljoner 
kronor. 

Avdelningschef  

C:3 Teckna arrendeavtal för upplåtelser 

av kommunal mark samt uppsägning 

av arrendeavtal som tecknats av 

kommunen 

Avdelningschef  

C:4 
C:3 

I egenskap av markägare avge 

yttrande till 

Samhällsbyggnadsnämnden och 

andra myndigheter eller andra över 

fastighetsanknutna frågor 

Avdelningschef  

C:5 
C:4 

Rivning av kommunala byggnader av 

ringa värde med undantag av 

byggnader av kulturhistoriskt intresse 

och rivningar av principiell betydelse 

Avdelningschef  

C:6 
C:5 

Ansöka om lantmäteriförrättning 

samt vara eller utse ombud vid 

lantmäteriförrättningar 

Avdelningschef med 
rätt att vidaredelegera 
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D Strategisk samhällsplanering   

D:1 Avge remissyttrande i 

detaljplaneärenden som handläggs 

med begränsat förfarande 

Avdelningschef  

D:2 Avge yttrande över täkttillstånd Avdelningschef  

D:3 Avge yttranden till 
Samhällsbyggnadsnämnden på 
planbesked som 

inte är av strategisk vikt 

Avdelningschef  

D:4 Avge yttrande över lokaliserings- och 

lämplighetsprövningar utanför 

detaljplanelagt område 

Avdelningschef  

D:5 Fördelning av medel till lokal 

utveckling i Kommunstyrelsens 

budget 

Delegation av 

förtroendevalda 

utsedd av Kommun- 

styrelsen 

Se PM daterat 2009-03- 

16, Dnr 2009/KS0193 

106 

E Personal- och förhandling   

 Personal   

 Anställning   

E:1 Anställning och entledigande av 

avdelningschefer 

Kommunchef  

E:2 Anställning och entledigande av 

personal under avdelningschef 

Avdelningschef  

E:3  Anställning av personal under 
enhetschef 

Enhetschef  

 
 

E:3 

 
 
 
 

E:4 

 
 
 
 

E:5 

För bemanningsenheten gäller dock: 
Anställning och entledigande av 
enhetschef 

 
Anställning och entledigande av 
bemanningsplanerare 

 
Anställning och entledigande av 

timavlönad personal inom respektive 

bemanningsenhet (äldreomsorg, 

pedagogik och omsorg) samt 

tillsvidareanställd poolpersonal 

 
 
Verksamhetschef 

Enhetschef 

 
Enhetschef 

 
 
 
 
Efter samråd med 
verksamhetschef 

 Disciplinära åtgärder   
E:4 Tilldela skriftlig varning Avdelningschef  
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 Vikariatsförordnanden   

E:5 Vikariat för förvaltningschefer 

inklusive tillförordnanden och 

ställföreträdarskap dock längst 6 

månader 

Kommunchef  

 Vakansprövning   

E:6 Besluta om återbesättning av vakant 

tjänst som förvaltningschef 

KS ordförande Ersättare: KS  
1: vice ordförande 

 Dispenser   

E:7 Beslut om dispens för tillsättande av 

tjänst med lägre sysselsättningsgrad 

än heltid 

Personalchefen Ersättare: 

Organisationsutredaren 

Förhandlingschef, HR-

strateg 
 Förhandling   

 Allmänt   

E:8 Förhandlingar och därav föranledda 

överenskommelser, vilka ej 

delegerats till annan 

Förhandlings-
delegation 

 

E:9 
 
 
 
 
 
 
E:10 

Upplösande av anställningsavtal- 
överenskommelse inom de ramar som 
finns i allmänna bestämmelser AB om 
uppsägningstid 
1. Upp till sex månader 

 
2. 6-12 månader 

Förvaltningschef vid 
berörd förvaltning 
Förvaltningschef vid 
berörd förvaltning 

 

 

 

 

 

 

I samråd med 

förhandlingschef eller 

biträdande 

Förhandlingschef 

förhandlingsstrateg 
E:11 upp till 6 månadslöner Förvaltningschef 

vid berörd 

förvaltning 

 

E:12 Upplösande av anställningsavtal – 

överenskommelse i övriga fall 

KS ordförande  

E:13 Beslut om talan skall föras i 

arbetsrättsliga mål i domstol eller i 

annat sammanhang. 

Förhandlings-
delegation 

 

E:14 Besluta om stridsåtgärder Förhandlings-
delegation 

 

 Allmänna anställningsvillkor   

E:15 Arbetstider vid lätthelgdagar och 

inarbetning vid klämdagar 

Förhandlingschef I samråd med kommun- 

chef 
E:16 Avvikelseförhandlingar enligt LAS, 

ATL och centrala avtal 

Förhandlingschef 
och biträdande 
förhandlingschef 
förhandlingsstrateg 
var för sig 
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E:17 Avvikelse från 8 § ATL om uttag av 

övertid med totalt högst 250 timmar 

under ett kalenderår 

Förvaltningschef 

vid respektive 

förvaltning 

 

E:18 Avvikelse från 10 § ATL om uttag 

av mertid med totalt högst 250 

timmar under ett kalenderår. 

Förvaltningschef 

vid respektive 

förvaltning 

 

E:19 Avgångsförmåner enligt KOM-KL Förhandlingschef  

 Lönebestämmelser   

E:20 Förhandlingar som leder till 

kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och 

prioritering i förhandlingsärenden 

som delegerats till tjänstemän 

Förhandlings-
delegation 

 

E:21 Antagande av centralt träffade 

kollektivavtal 

Förhandlings-
delegation 

 

E:22 Löne- och anställningsvillkor för 

förvaltningschefer 

Förhandlings-
delegation 

Föredragande: 

Kommunchef 
E:23 Andra förmåner/belöningar och 

lönesystem för arbetstagare 

Förhandlings-
delegation 

 

E:24 Förhandlingar som leder till 
kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen givna 
förhandlingsutrymmen (i samråd 
med berörda förvaltningar) 
avseende 

1. Löneöversyn 

2. etikett-inplaceringar 

3. anställningsvillkor 

4. ersättningar 

Förhandlingschef, 

biträdande 

förhandlingschef 

och förhandlings-

strateg var för sig 

 

E:25 
 
 
 

E:26 

Löneplaceringsbeslut 
 
 
För Bemanningsenheten gäller dock:  

  Timavlönad personal inom 
respektive bemanningsenhet 
(äldreomsorg, pedagogik, och 
omsorg) 

Förhandlingschef, 

biträdande 

förhandlingschef, 

förhandlingsstrate

g och 

förhandlingsadmi

nistratör var för 

sig 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

bemanning 

Ersättare: 
Personalchef, HR-och 
arbetsmiljöstrateg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvisningar enligt 
förhandlingschef 

E:26 - Kommunals avtalsområde samt 

förskollärare och fritidspedagoger 

Förhandlingschef, 

biträdande 

förhandlingschef 

förhandlingsstrateg 

och förhandlings-

administratör 

var för sig 

Ersättare: 
HR-och arbetsmiljöstrateg 

E:27 stadsteaterns konstnärliga 

personal 

Kulturchefen  
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E:28 ej avtalsreglerade ersättningar Förhandlingschef 
och 
förhandlingssekreter
are 
förhandlingsstrateg 
var för sig 

Ersättare: 

Personalchef 

E:29 avseende ingångslöner i 

enlighet med särskilda 

direktiv från 

förhandlingsdelegationen 

Förvaltningschef  

personalsekreterare 

HR-chef och  HR-

specialist vid 

respektive 

förvaltning, var för 

sig 

 

E:30 Medge lönetillägg för anställd 

som fyller 66 år under 

kalenderåret. 

Lönetillägget kan användas för 

att behålla personal i 

verksamheter med 

personalbrist, eller där 

rekryteringen är svår. 

Förvaltningschef 

vid berörd 

förvaltning 

Beloppet fastställs av 

förhandlingsdelegatio

nen 

E:31 Bibehållen lön vid 

facklig utbildning 

Förvaltningschef och 
personalsekreterare 
HR-chef och HR-
specialist vid 
respektive 
förvaltning, var för 
sig 

 

 Förhandling och 

överenskommelse 

om 

  

E:32 för mycket utbetald preliminär 
lön 

Förhandlingschef och 

biträdande 

förhandlings- chef 

förhandlingsstrateg 

var för sig 

Ersättare: 

Personalchef 

      E:33 felaktigt utbetald lön Förhandlingschef och 
biträdande 
förhandlingschef 
förhandlingsstrateg 
var för sig 

Ersättare: 

Personalchef 

 Särskilda ersättningar/bidrag   

      E:34 Beviljande av studiebidrag 

enligt gällande riktlinjer 

Förvaltningschef  

    E:35 Ge möjlighet att utifrån 

verksamhetens behov studera 

på 25 % av en heltid med 

bibehållen lön vid 

Respektive 

förvaltningschef 
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vidareutbildning som leder till 

annan kompetens 
 Pensionsfrågor   

E:36 Tecknande av pensionsavtal 

samt fastställande av 

pensionsförmåner enligt 

gällande avtal och/eller äldre 

pensionsavtal 

Förhandlingschefen 
 
Personalchef 

 

E:37 Tillgodoräknande av tjänstetid 

och eller ledighetstid som ej är 

pensionsgrundande enligt 

gällande pensionsavtal 

Förhandlingsdelegation  

E:38 Beviljande av särskild 

avtalspension 

Förhandlingsdelegation  

F Inköp, upphandling och 

koncerninköp 

  

 Kommunstyrelsens egen 

verksamhet 

  

F:1 Fattar tilldelningsbeslut och 

beslut om avbrytande avseende 

upphandling upptill ett belopp 

om ett tröskelvärde 

Kommunchefen Ersättare: 
Ekonomichefen 
Se 
Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäk- 
tiges Policy för 

koncerninköp. 
F:2 Fattar tilldelningsbeslut och 

beslut om avbrytande avseende 
upphandling upptill ett belopp 
om ett halvt tröskelvärde 

Avdelningschef Se 
Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäk- 
tiges Policy för 
koncerninköp. 

 Kommunövergripande 

verksamhet 

  

F:3 Fattar tilldelningsbeslut och 

beslut om avbrytande avseende 

LOV, samordnade och 

verksamhetsövergripande 

upphandlingar som genomförs 

av koncerninköp 

Koncerninköpschef Efter samråd med 

ekonomichefen  

projektgruppen 

för upphandling 

Se 

Kommunstyrelsens 

Regler för 

koncerninköp samt 

Kommunfullmäktiges 

Policy för 
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koncerninköp 

F:3 
F:4 

Beslut om tillsättande av 

koncerninköpsråd 

Kommunchefen Kommunstyrelsens 

regler för 

koncerninköp 

G Informationssystem och 

Informationsteknologi 

(IS/IT) 

  

G1 Teckna avtal om tele- och 

datakommunikation 

IT-strateg  

 Informationssäkerhet, GDPR, 

Dataskydd 

  

G2 Fatta beslut med anledning av 
nämndens 
personuppgiftsansvar 

Kommunchef  

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): 
Uppmärksamma stadens historia i samband med 

400-årsfirandet. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.          

Datum 
2019-12-19 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00609 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2019-12-05 Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulf Johanson 
Handläggare 
033-35 70 68 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): 

Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-

årsfirandet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.           

Ärendet i sin helhet 

Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 

lämnat in förslaget ”Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-

årsjubileet” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Stefan Lindborg (V) vill att Kulturnämnden ges i uppdrag att smycka staden 

med skyltar som uppmärksammar stadens historia i samband med att Borås 

fyller 400 år 2021. Motionären vill att 400-årsjubileet ska uppmärksammas inte 

bara under jubileumsåret, utan också i form som stannar kvar i stadsbilden för 

längre tid. Lindborg föreslår skyltar som berättar om händelser, byggnader, 

människor och genomgripande processer i stadens historia. 

Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag 

att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En 

utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 

år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat 

förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att 

med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och 

liknande. 

Produktion och uppsättande av skyltar i stadsmiljö innebär också ett framtida 

åtagande i form av underhåll; de ska hållas i snyggt och läsbart skick och 

överensstämma med Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön. 

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för 

att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär. 

Beslutsunderlag 

1. Motionen  
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Marie Ingvarsson 

   Kommunikationschef 

 



Motion till kommunfullmäktige: 

Uppmärksamma stadens historia i samband med 
400-årsfirandet 
 
Om nästan exakt två år fyller Borås Stad 400 år. Stadens grundande fastställdes i ett brev från 
kung Gustav II Adolf den 29 juni 1621. Planeringen av stadens jubileum är i full fart och kan 
bland annat följas på boras2021.se. För egen del tycker jag att det är viktigt att stadens 
jubileum inte bara märks under det året, utan blir något som lever kvar i stadsbilden. Jubiléet 
ger en möjligt att uppmärksamma stadens historia – den tycker jag att vi ska ta tillvara på. 
 
En möjlighet att göra detta är genom skyltar som i stadsmiljön beskriver händelser i Borås 
400-åriga historia. Det kan också handla om byggnader, personer eller mer genomgripande 
processer som beskrivs. Många städer har redan idag liknande typer av skyltar – en 
inspirationskälla skulle kunna vara Stockholms stads skyltar ”Det litterära Stockholm” som 
uppmärksammar författare som har skildrat huvudstaden. Historiska skyltar finns ibland annat 
Gävle och Nynäshamn. Redan idag finns det dessutom skyltar i Stadsparken som 
uppmärksammar platsens historia. 
 
Stadens 400-årsjubileum är ett lysande tillfälle att få fler intresserade av stadens historia. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att kulturnämnden ges i uppdrag att utsmycka staden med skyltar som 
uppmärksammar stadens historia i samband med firandet av Borås 400 år. 

 
 
Borås, 2019-06-17 
 
Stefan Lindborg (V) 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 

Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 

Borås Stads mark  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

Datum 

2019-12-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00167 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Elisabeth Eliason 
 

Datum 

2019-11-01 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Elisabeth Eliason 
Kommunikationsstrateg 
033-35 71 08 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 

Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 

Borås Stads mark  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget ”Nej till könsdiskriminerande 

reklam på Borås Stads mark” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad.   

Ärendet i sin helhet 

Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) vill att Borås Stad utreder ett 

förbud mot könsdiskriminerade reklam och tar fram etiska riktlinjer mot sådan 

reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger.  

Nuläget 

Borås Stads verksamheter har förhållningssätt och regler inskrivna i avtal som 

har bäring på området. Nedan följer några exempel 

Fritid- och folkhälsonämnden 

Fritid och folkhälsoförvaltningen ansvarar bland annat för uthyrning av lokaler 

och idrottsanläggningar. I dokumentet Allmänna villkor för hyra av lokaler som 

idrottsanläggningar framgår i punkt 6 att: 

”Det är inte tillåtet att i den hyrda Lokalen: 

Bedriva verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, 

extremism eller annat främlingsfientligt uttryck. 

Exkludera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.” 
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Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen hyr ut rum i Kulturhuset. Det finns avtal för dessa 

uthyrningar, som i huvudsak innehåller praktisk information samt en skrivning 

om att de som hyr ska vara politiskt och religiöst obundna, om det inte är ett 

politiskt parti som finns representerat i Borås Stad. 

Kanaler Borås Stad förfogar över som erbjuder reklamplats 

utomhus 

Borås Stad har genom Tekniska förvaltningen avtal med en leverantör, 

Clearchannel, som innebär att staden har tillgång till 22 stycken så kallade 

eurosizevitriner (affischskåp) runt om i Borås med omnejd. Planeringen av 

innehållet i dessa affischskåp ansvarar Kommunikationsavdelningen för, och 

det är stadens förvaltningar och bolag som ges möjlighet att visa budskap i 

dessa.  

Ingen aktör skulle tillåtas visa budskap i dessa affischskåp om budskapet skulle 

visa sig bryta mot någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Borås Stad tillsammans med Borås TME förfogar även över tre digitala skyltar 

som står vid infarterna till Borås. Det är Kommunikationsavdelningen som 

tillsammans med Borås TME ansvarar för allt innehåll på dessa skyltar. 

Naturligtvis beaktas även här de sju diskrimineringsgrunderna i denna 

budskapsplanering. 

Andra aktörer i Borås 

Företaget Clearchannel har ca 270 affischskåp runt om i Borås med omnejd, 

bland annat vid busshållplatser, där de säljer reklamplats till framför allt 

kommersiella kunder. Företagets policy är att förhålla sig till god reklamsed, 

vilket i deras fall betyder att VD granskar kundernas kampanjer som skulle 

kunna uppfattas som tveksamma. Det har hänt att företaget har avrått och vid 

några tillfällen helt sagt nej till en kunds kampanj.  

Frågan om mark 

Värt att notera i sammanhanget är att det inte är Borås Stad som upplåter mark 

för uthyrning till reklamrelaterade ärenden; staden yttrar sig endast till 

Polismyndigheten som i sin tur utfärdar upplåtelse. Staden kan dock ställa 

villkor som i sådana fall behöver förenas med tillståndet.  

Omvärlden 

Stockholms Stad 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 11 juni 2018 att fastställa 

etiska riktlinjer för utomhusreklam på stadens mark. Stockholms stad har dock 

inte formulerat egna riktlinjer utan har valt att låta samma riktlinjer som 

branschorganet Reklamombudsmannen (RO) har, gälla även för dem.  
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RO prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier: 

”1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan 

anses kränkande (objektifierande reklam).  

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom 

framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande 

reklam).  

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart 

könsdiskriminerande för kvinnor eller män.” 

Dessa kriterier utgör således Stockholms stads etiska riktlinjer och omfattar 

reklamvitriner som en leverantör upplåter inom ramen för ett avtal om 

stadsinformation och offentliga toaletter i Stockholm. Idag är det mindre än 25 

procent av all utomhusreklam i Stockholm som omfattas av detta avtal och 

därmed av stadens etiska riktlinjer. Anmälningar mot könsdiskriminerade 

reklam i dessa fall granskas av Stockholms stads trafikkontor där 

trafikdirektören har delegation att fatta beslut om att åtgärda reklamen. Under 

det år som Stockholms stads etiska riktlinjer har funnits, har endast ett fåtal 

beslut fattats, men trafikkontoret förutspår en ökning, eftersom en 

påverkansorganisation agerar för att reklam ska anmälas.  

Dessutom genomför Stockholms stads trafikkontor ett årligt dialogmöte med 

Reklamombudsmannen, Sveriges Kommunikationsbyråer (branschorganisation 

för reklambyråer), Sveriges Annonsörer (intresseorganisation för annonsörer) 

och Sveriges Kvinnolobby. Dessa organisationer har sina huvudkontor/finns 

representerade i Stockholm.  

Om reklamlagstiftning i Sverige 

Reklambranschen styrs, förutom av svensk lagstiftning och EU-direktiv, av 

Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, 

ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. ICC har under många 

år varit normgivande för hur god marknadsföring och reklam ska utformas. 

I artikel fyra i ICC:s regler fastställs bland annat: 

”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. 

Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av 

diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, 

religion, kön ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.” 

I Sverige är det således den fristående stiftelsen Reklamombudsmannen som 

kontrollerar att ICC:s regler följs i Sverige. De har vidareutvecklat ICC:s artikel 

fyra och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån de tre kriterier som finns 

omnämnda på sidan tre. Dessa tre punkter från RO:s regelverk är de som även 

utgör Stockholms stads etiska riktlinjer.  

RO prövar varje år reklam som anmäls utifrån en rad olika prövningsgrunder. 

Statistik från deras webbsida, reklamombudsmannen.org, visar att 

könsdiskriminerade reklam är den vanligaste prövningsgrunden. Under både 
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2017 och 2018 gällde 37 procent av samtliga beslut könsdiskriminering. Det 

innebär för 2017 att 86 beslut gällde könsdiskriminering, varav 33 fälldes och 

under 2018 var siffrorna 66 beslut varav 29 fälldes. Hittills i år finns 19 beslut 

varav 7 har fällts.  

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan göra en anmälan till RO 

via deras webbsida, https://www.reklamombudsmannen.org/ 

Stadsledningskansliets åtgärder 

Stadsledningskansliet kommer att 

- genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att 

reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 

genom Reklamombudsmannens arbete.  

- föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom 

Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse 

att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras 

evenemang.  

Beslutsunderlag 

1. Motionen 

   

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



Motion                                                                                                       

 

Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark  

Dagligen i vår vardag möts vi av reklam. Till skillnad från våra nordiska grannar finns det idag ingen 
lag som mot könsdiskriminerande reklam och företag tillåts därmed att publicera könsdiskriminerande 
reklam helt utan sanktioner. Det bidrar till att vi i Sverige omgärdas av reklam fylld med stereotypa 
könsroller som, utöver att locka till konsumtion, bidrar till en snäv bild av hur män respektive kvinnor 
enligt normen ska se ut.  

Trots att det årligen görs cirka 250 anmälningar rörande sexistisk och könsdiskriminerande reklam till 
Reklamombudsmannen så fortsätter reklamen att mata oss med onaturliga skönhetsideal och 
objektifiering av kvinnor. En sådan skildring av könen i reklam kan få långtgående konsekvenser och 
skapa snedvriden kroppsbild och låg självkänsla, något som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och 
ätstörningar. När Sveriges Kvinnolobby 2013 genomförde en enkätundersökning om reklam och hälsa 
så visade det sig att 9 av 10 kvinnor i åldrarna 13-30 hade kommit i kontakt med reklam som fick dem 
att vilja ändra sitt utseende. Lika många kvinnor angav även att de på grund av objektifierande reklam 
hade mått dåligt över sitt utseende och/eller sin vikt.  

Vårt samhälle bör agera mot detta. Som ett första led tog Stockholms stad i december beslutet att införa 
ett förbud mot sexistisk och rasistisk reklam i utomhusmiljöer. Vi har ett ansvar över de utomhusmiljöer 
som Borås Stad äger. Offentliga arenor ska vara välkomnande och trygga för alla, oavsett 
könstillhörighet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att  

- Borås Stad utreder ett förbud mot könsdiskriminerande reklam och tar fram förslag till etiska 
riktlinjer mot sådan reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger. 

 

 

Sara Andersson (S) 

Therése Björklund (S) 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 

Exner (SD): Särskilt begåvade elever 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

Datum 

2019-12-18 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00220 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 
 

Datum 

   

2019-10-24  Ingegerd Eriksson Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som inte når 

eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når målen och 

är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att 

elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 

tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 

särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår det att det inte är förenligt med 

skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild undervisningsgrupp.  

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 

särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 

Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 

placeras i en särskild undervisningsgrupp.  

I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 

och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 

varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 

begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 

om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 

särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 

Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

 

Beslutsunderlag 

1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 

3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 

4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 

 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Motion: Särskilt begåvade elever 
 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”   
(Skollagen kapitel 1. Paragraf 4) 
 
Ungefär fem procent av våra elever räknas som särskilt begåvade. I varje klass finns i snitt 1–
3 elever som är särskilt begåvade. De behöver i de flesta fall andra utmaningar än sina 
klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen med att elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 
 
2014 upprättade Borås kommun tillsammans med sex andra kommuner, en handlingsplan 
för särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen reviderades 2016. Syftet med denna 
handlingsplan är, att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt 
att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger, vilket därmed höjer 
undervisningens kvalitet. I handlingsplanen används ordet ”uppmärksamma” istället för 
”identifiera”, eftersom särskild begåvning inte är förenad med en diagnos. Det har 
förekommit, att särskilt begåvade barn och elever har tillskrivits diagnoser på grund av att de 
till exempel uppfattats som stökiga, men detta beteende har i stället orsakats av att 
undervisningen inte varit tillräckligt stimulerande.  
 
Barn eller elever med särskild begåvning, tenderar att känna sig missförstådda och tappar 
lusten till lärande. De följer inte alltid skolans normer och kan då upplevas som krångliga och 
socialt missanpassade. Roland S Persson har i en studie undersökt 287 särskilt begåvade 
vuxna om hur de upplevde svenska skolan. 92 % beskrev att de i skolan bemötts mycket 
negativt och som en följd därav har de utvecklat betydande psykosociala problem. Flera har 
till och med haft funderingar om självmord. 
 
Att det svenska skolsystemet är illa rustat att hantera denna elevgrupp, blir uppenbart ur ett 
internationellt perspektiv. I en PISA-undersökning kunde man utläsa andelen 
högpresterande elever i respektive land; Singapore 40 procent, Liechtenstein 25 procent, 
Nederländerna 19 procent, Tyskland 18 procent, Finland 15 procent och Sverige 8 procent. 
Andelen svagpresterande i samma undersökning är också anmärkningsvärd; Singapore 8 
procent, Sydkorea 9 procent, Finland 12 procent, Liechtenstein 14 procent och Sverige hela 
27 procent. PISA-undersökningen visar att vårt skolsystem inte klarar av, varken att ge våra 
allra mest begåvade elever eller de med sämre förutsättningar, den undervisning de 
behöver. 
 
I Borås Stad har vi i det pågående arbetet med att implementera ovan nämnda 
handlingsplan, bland annat haft seminarier kring särbegåvning för lärare, specialpedagoger 
och vårdnadshavare med erfarenhet av denna. Borås stad har genomfört konferenser för 
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samtliga rektorer i grundskolan och förskolechefer. Dessutom har olika dokument 
presenterats samtidigt som diskussioner på yrkesnätverk för personal inom elevhälsan har 
genomförts. Att informera och öka kompetensen hos kommunens personal kring särskilt 
begåvade barn och elever är givetvis ett viktigt första steg. Det är också självklart att 
undervisningen i största möjliga mån ska vara utformad så, att även de särskilt begåvade har 
en möjlighet att trivas och utveckla sin fulla potential. Sverigedemokraterna föreslår, i de fall 
där den ordinarie undervisningen misslyckas, Borås Stad ska erbjuda särskild 
undervisningsgrupp (SU-grupp) för dessa elever med särskild begåvning. 
 
I Skollagen (10 kapitlet 9 §) gäller, att tester och prov inte får utgöra villkor för antagning 
eller grund för urval till eller inom en skolenhet. Därför bör elevhälsan i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 
 
 
Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
Särskilt begåvade elever.  

 

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg  

Andreas Exner 
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  Ärende 13. Yttrande över motion: Särskilt 

begåvade elever 

 

Alternativt beslutsförslag 
 

I remissvaret görs en rad antaganden som är anmärkningsvärda: 

1. ”Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte 

som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp” 

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i sämsta fall röjer 

en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående schweizisk långtidsstudie att 

endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en fungerande skolgång. Forskargruppen 

konstaterade att 25 % av de som underpresterar, uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade. Vi 

kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar och/eller når ej de 

kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar kunskapskraven, kan inte användas som en 

förevändning att inte ge de i elevgruppen som inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

2. ”I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av en annan undervisningsgrupp 

(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till 

elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt begåvning når målen 

och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp” 

Påståendet att Särskilt stöd ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen är direkt 

felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges till elever som når kunskapskraven: 

”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I ett juridiskt 

perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild undervisningsgrupp behövs för att 

skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den 

grupp som eleven normalt tillhör. I tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska 

funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan 

tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Avslutningsvis bör det påpekas att den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med 

Särskild begåvning, utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk 

föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med pedagoger, 

vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av undervisningsgrupp är till gagn 

för eleven.  

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

 

Att  Grundskolenämnden tillstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt översänder svaret 

till Kommunstyrelsen.               

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 

Martin Sörbom 
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Postadress 
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Marie Nilsson 
Handläggare 
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Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00038 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Särskilt begåvade elever 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 

elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 

undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 

Sammanfattningsvis är särskilt begåvade elever ingen homogen grupp, varje 

elev behöver mötas utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är 

generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de 

inte som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp. 

Grundskoleförvaltningen konstaterar dock att det finns ett behov av att 

fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 

skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 

stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 

elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 

undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 
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Särskilt begåvande elever 

Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild 

begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det 

handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund, 

utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 

osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. 

Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror 

på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10 

procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland 

finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en 

extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande 

sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets 

stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1 

procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som 

prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande 

betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 

uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte 

särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande. 

 

Stöd till särskilt begåvade elever 

I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever 

som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och 

stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen 

behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade 

elever.  

Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta 

särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna 

metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och 

får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden 

där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart 

tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning 

(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och 

aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen 

exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i 

spetsundervisning i ett specifikt ämne).   

Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk 

att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis 

frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög 
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frånvaro, uppvisar psykisk ohälsa eller utåtagerande beteende bör skolan 

överväga särskild begåvning som en möjlig orsak. 

I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av 

en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 

normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till elever som inte 

når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt 

begåvning når målen och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte 

heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp.  En elev i behov av 

särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under 

förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar 

att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp 

gör. 

 

Slutsats 

Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp, varje elev behöver mötas 

utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp 

som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte som grupp är 

aktuella för särskild undervisningsgrupp. Grundskoleförvaltningen konstaterar 

dock att det finns ett behov av att fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 

skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 

stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt alternativa 

beslutsförslag. (bilaga till protokollet) 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Särskilt begåvade elever.                        

                             

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Reviderad kostpolicy  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.          

          

 

 

 

Datum 

2019-12-19 Malin Carlsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00316 1.2.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Pernilla Landström 
 

Datum 

2019-11-18 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad kostpolicy  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.          

Ärendet i sin helhet  

Borås Stads kostpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
Dokumentet gäller fram till och med 2019. Genomgång och revidering av 
dokumentet har nu gjort med några mindre förändringar. Kostpolicyn har 
anpassats för Borås Stads organisationsförändring som gjordes 2017 och istället 
för stadsdel Väster, Öster och Norr benämns istället fackförvaltningarna.  
 
Under rubriken ”Mat och Miljö” är meningen ”Andelen ekologiska 
livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent” borttagen. Istället 
beskrivs i första meningen under samma rubrik att andelen ekologiska inköp 
ska öka. Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten 
utifrån regeringens livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt.  
 
 
I övrigt inga ändringar. 

Beslutsunderlag 

1. Kostpolicy 

   

Samverkan 

Ingen samverkan har skett i revideringen däremot samverkades dokumentet i 

FSG vid framtagandet 2016. 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 Strategi

Program

Plan

• Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Kostpolicy
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016, 9 december 2019
Dokumentet gäller för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Servicenämnden. 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med 2023

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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Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras ska 
vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår 
miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där 
kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig ansvarsfördelning 
genomsyrar hela arbetet. 

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också 
att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån regeringens 
livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

Mat och miljö
• Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp bidrar Borås Stad till en

hållbar framtid
• Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
• Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.
• Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

• Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet
• Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.
• Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.

• All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.

• Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.

• Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och fortbildas

kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.

• Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Kostpolicy



Måltidsmiljö
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller 
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom

respektive verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Rapporterna läggs till handlingarna            

 

 

 

Datum 

2020-01-02 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00449 3.7.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Jon Hjärne 
 

Datum 

2019-12-19 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna            

Sammanfattning  

 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade.                     

Ärendet i sin helhet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
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kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

  

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.       
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 30 september 2019 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. den 30 september 2019   

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 

 

 
Kvalitet och Utveckling 
Jon Hjärne 
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Stadsledningskansliet 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Öppenvård 111 K 

  X Kontaktperson 203 K 

  X Kontaktfamilj 383 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 97 M 

  X Kontaktfamilj 97 K 

  X Kontaktfamilj 150 K 

  X Kontaktfamilj 150 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

475 K 

  X Bostad med särskild 
service 

406 K 

  X Bostad med särskild 
service 

444 K 

  X Hemtjänst 347 M 

      

      

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 829  
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 664  

VÄF Myndighet   X Vård & omsorgsboende 333  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 198  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 173  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 128  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 124  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 117  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 116  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 110  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94  

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 106  

VÄF Myndighet  X Hemtjänst 92  

      

Analys 

 

Arbetslivsnämnden 

Inga ej verkställda beslut. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej 
verkställda beslut. 

Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 

hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 

pågår för att tillgodose behovet. 

För insatsen gällande öppenvård har uppstartsmötet flyttats fram då man inte lyckat 

nå föräldrarna tidigare.  

2 (2) 

För ett av besluten gällande kontaktfamilj så har flera försök gjorts för att hitta en 

lämplig kontaktfamilj, vilket av olika anledningar varit svårt. En tilltänkt kontaktfamilj 
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är nu under utredning. 

De övriga besluten gällande kontaktfamilj gäller tre syskonpar. Av inhämtade 
uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att för två av 
syskonparen är 

tilltänkta kontaktfamiljer under utredning. Anledningen till att antalet ej verkställda 

beslut ökat är att det är svårt att hitta kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot 

syskonpar. 

Det har tidigare under flera kvartal varit ett lågt antal ej verkställda beslut. 
Anledningen till detta är troligtvis den nu än mer strikta bedömningen vid beslut om 
kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en 
period 

haft mer resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade 
väntetider för barnen/de unga. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut 

månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna 

se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 3 beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda.  

Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

Hemtjänst 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om hemtjänst som ej verkställt. 
Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet möten 
har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen. 

 

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 13 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, 

vilket är fyra mer än föregående period. Av dessa gäller 11 beslut insatsen vård- och 
omsorgsboende, en dagverksamhet och en hemtjänst. 

Av de 11 beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det: Åtta 
personer 

som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders 
period, 

men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål 
(fem av 

dessa personer är nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda 
beslut). 
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Två personer har erbjudits plats inom en tremånaders period men valt att tacka nej 
och avvakta 

tills efter årsskiftet med att flytta. En personer har inte erbjudits plats alls. 

Den person vars dagverksamhetsbeslut rapporterats som icke verkställt är en ny 
person. Personen har fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men 
saknar färdtjänst och kan 

inte ta sig till dagverksamheten. Närstående har tagit på sig ansvaret att kontakta 
färdtjänsthandläggare för att söka insatsen, men på grund av att det dröjt kommer nu 
ansvarig biståndshandläggare att ta kontakt med färdtjänsthandläggare. 

Den person vars hemtjänst rapporterats som icke verkställt har på grund av psykisk 
ohälsa 

svårt att göra hemtjänstval, välja kommunal eller privat utförare. Ansvarig 
biståndshandläggare 

kommer att ta en förnyad kontakt med personen och försäkra sig om att personen 
mår väl och 

får sina behov tillgodosedda. 



 

 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
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2020-01-20 

 

 
 
Stadsledningskansliet 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 september 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 572 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 495 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 493 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1615 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 332 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 315 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 349 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 318 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 769 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 271 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 207 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 376 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 118 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 105 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 420 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 111 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 517 
 

M 
 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 194 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 157 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 487 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 285 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 277 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 364 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 304 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 202 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 215 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 121 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1960 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1334 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

845 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

874 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

749 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

598 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

438 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

326 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

304 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

311 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

325 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för barn 

294 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 370 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 96 K 

      

      

      

      

      

 

Sociala omsorgsnämnden 

 

Daglig verksamhet enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 22 beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda.  

14 av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller andra 
personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att 
brukaren har tackat nej till föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i 
kontakt med. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 12 beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda.  

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  

 



4(4) 

 

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i 
dagsläget ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och 
LFF bör en bostad för barn och ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i 
avvaktan andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Korttidsvistelse enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om korttidsvistelse som 
ej verkställt. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika behovsbild 
att insatsen endast delvis kan verkställas. 

 

Ledsagning enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 3 beslut om ledsagning som ej 
verkställda. De enskilda har tackat nej till föreslagen ledsagare. 

 

Kontaktperson enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 8 beslut om kontaktperson enligt 
LSS som ej verkställda. 7 av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet och 
1 är ett beslut som ej verkställts. 

Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och 
kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 

 

Avlösarservice enligt LSS 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om avlösarservice enligt 
LSS som ej verkställt. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB enligt 

upprättat förslag.          

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01090 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-12-20 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01090 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB enligt 

upprättat förslag.           

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 

antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 

av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. Ett 

exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Viaredsfastigheter AB 

för att reglera detaljplanens genomförande.  

Detaljplanen medför att allmänna anläggningar inom planområdet behöver 

byggas ut samt att vissa åtgärder utanför planområdet, på väg 42, som 

Trafikverket är väghållare av, behöver utföras. Kommunen har det formella 

ansvaret för iordningsställande av allmänna platser inom planområdet.  

De allmänna anläggningarna omfattar en ny lokalgata inklusive gång- och 

cykelbana genom området samt park- och naturområden som ska 

iordningställas. Som komplement till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits 

fram som beskriver riktlinjer och principer för utformning och gestaltning av 

området. Kvalitetsprogrammet utgör också bilaga till exploateringsavtalet. 

Avtalet innebär att kommunen åtar sig att anlägga en lekplats samt bygga 

anslutningar av gatan och gång- och cykelbanan till det statliga vägnätet, väg 42 

(Långestensrondellen), på exploatörens bekostnad. Exploatören ska utföra och 

bekosta övriga allmänna anläggningar. 

Parallellt med detta exploateringsavtal tecknas även ett avtal mellan Trafikverket 

och kommunen som innebär att kommunen förbinder sig att bekosta åtgärder 

på väg 42. Kommunens finansiella åtagande gentemot Trafikverket överlåts till 

exploatören i exploateringsavtalet. Exploatören förbinder sig dessutom att 

anlägga bullervallar och bullerskärmar utmed väg 42. 

Vidare reglerar exploateringsavtalet att ett byte av mark ska komma till stånd 

där exploatören överlåter mark som avsätts för allmän plats och tekniska 

anläggningar till kommunen, medan kommunen överlåter mark som ska utgöra 

kvartersmark för bostäder mm till exploatören. Dessutom finns det flera 

rättigheter inom området i form av gemensamhetsanläggningar och servitut 

som ska omprövas i en lantmäteriförrättning. En separat överenskommelse om 

fastighetsreglering ska upprättas för att reglera dessa åtgärder. 
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Exploateringsavtalet reglerar dock att Exploatören bekostar samtliga 

fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för att genomföra exploateringen. 

Som säkerhet för sina åtaganden har exploatören ställt en bankgaranti till 

kommunen på 13 000 000 kr.                  

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Viaredsfastigheter AB, Göteborgsvägen 23, 518 40 Sjömarken 

2. Tekniska nämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 





















































































































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 

42, Tosseryd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 

enligt upprättat förslag.         

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01089 3.1.2.25 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-12-20 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01089 3.1.2.25 

  

 

Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 

42, Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 

enligt upprättat förslag.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 

antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 

av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. 

Detaljplanen medför att åtgärder behöver vidtas i och i anslutning till väg 42 

som ligger inom Trafikverkets väghållningsområde. Ett medfinansierings- och 

samverkansavtal har upprättats med Trafikverket för att reglera genomförandet 

av de åtgärder som behöver vidtas. 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 

- Justering av räcke mellan körbana väg 42 och ny gång- och cykelväg 

fram till befintlig gång- och cykelpassage.  

- Komplettering med nytt räcke mellan körbana väg 42 och gång- och 

cykelväg från befintlig gång- och cykelpassage fram till busshållplatsen. 

- Förlängning av stängsel mellan körbanorna väg 42. 

- Flytt av belysningsstolpe. 

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 

- Gång- och cykelväg som ansluter till befintlig gång- och cykelpassage. 

- Anslutning från planområdet till Långestensrondellen väg 42. 

Åtgärder i enskild infrastruktur 

- Gångvägar i norra delen av planområdet samt i höjd med busshållplats, 

anslutande befintlig gång- och cykelväg längs väg 42 (oklart om och när 

de kommer utföras). 

- Bullervall och bullerplank. 

Kommunen förbinder sig genom avtalet att finansiera samtliga åtgärder. 

Kommunen ska utföra de åtgärder som ingår i den kommunala infrastrukturen 
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samt flytt av belysningsstolpe i den statliga infrastrukturen. Trafikverket ska 

utföra övriga åtgärder i den statliga infrastrukturen. Åtgärder i enskild 

infrastruktur åligger exploatör/fastighetsägare att utföra. 

Parallellt med detta avtal tecknas även ett exploateringsavtal, där kommunen 

överlåter samtliga finansiella åtagande gentemot Trafikverket till exploatören 

samt förbinder exploatören att utföra bullervall och bullerplank.               

Beslutsunderlag 

1. Medfinansierings- och samverkansavtal 

2. Detaljplan, plankarta, 191205 

3. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge 

2. Tekniska nämnden 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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 Trafikverkets ärendenummer   

             
Motpartens ärendenummer   

        

   

   
 

 

 

Medfinansierings- och samverkansavtal avseende 
åtgärder utmed väg 42, Tosseryd, Borås kommun   

 
Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt 
följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Borås kommun, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås, nedan Kommunen 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från 
annan part till statlig infrastruktur.  
 
Detaljplanen – Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd, Borås 
kommun, förslag till antagandehandling upprättad 2019-06-17, reviderad 2019-12-05. 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
 
Kommunen planerar för cirka 430 nya bostäder samt en förskola i Tosseryd. Inom planområdet 
föreslås även närservice.  
 
Med anledning av den kommunala exploateringen kommer åtgärder att krävas i och i 
anslutning till den statliga infrastrukturen/anläggningen. För att säkerställa att inte väg 42 



   

 
2 (10) 

 

 

påverkas negativt ser Trafikverket ett behov av att bevaka arbetet med projektering och 
produktion.  
 
Avtalet omfattar bland annat ett så kallat bevakningsuppdrag avseende Kommunens arbete 
med åtgärderna föranledda av Detaljplanen. Syftet med avtalet är att skapa ett samarbete 
mellan Kommunen och Trafikverket för att säkerställa att genomförandet av åtgärderna 5, 6, 7, 
och 8 inte påverkar omgivande trafiksystem. 
 
En gång- och cykelväg kommer att löpa genom området och ansluta till befintlig gång- och 
cykelpassage över väg 42. Detaljplanen medger anslutningar till befintlig gång- och cykelväg vid 
planområdets norra del samt i höjd med busshållplats. Det är i dagsläget oklart när och om 
anslutningarna kommer att anläggas. 
 
I södra delen av planområdet ansluts områdets huvudgata till Långestensrondellen.  
 
Väster om väg 42 planeras en ny gång- och cykelväg mellan Tosseryd och Frufällan. Arbetet 
med att ta fram vägplan för denna planeras att startas under 2020. 
 
Befintligt räcke justeras och kompletteras efter uppehåll vid gång- och cykelpassagen med ett 
nytt räcke längs östra sidan av väg 42, från Långestensrondellen fram till busshållplatsen. 
Räckena ska tydliggöra trafikmiljön och skydda oskyddade trafikanter då årsdygnstrafiken på 
väg 42 är stor. De ska även möjliggöra optimal placering av bullerskyddsvall och bullerplank. 
 
Befintligt stängsel mellan körbanorna förlängs cirka 15 meter i norrgående riktning för att 
motverka att folk genar över väg 42. 
 
Bullervallar och bullerplank ska uppföras som skydd mot buller. Kommunen ansvarar för att 
bullerskydden klarar gällande riktvärden för bullernivåer. Vallen har även som syfte att utgöra 
avåkningsskydd.  
 
Årsdygnstrafiken på sträckan utmed planområdet på väg 42 är 8 710 fordon per dygn. 
Hastighetsgräns söder om Långestensrondellen är 70 km/h och norr om rondellen 60 km/h. 
 

 
Figur 1. Kartbild över området. 
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Åtgärderna föranleds av kommunal planering och ska därför finansieras av Kommunen. 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd, Borås kommun 
Trafikverkets synpunkter i granskningsskedet gällande detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 
2:24 m.fl., Räfseryd, Borås stad. Ärendenummer TRV 2019/14664. 
 
Förutsättningar 
Åtgärderna förutsätter att de kan utföras utan att negativ påverkan sker på Trafikverkets 
anläggningar. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket, Kommunen och enskilda äger och 
ansvarar för. Åtgärderna omfattar nybyggnation av gång- och cykelväg, anslutningar för väg, 
gång- och cykelväg och gångväg, bullervallar och bullerplank, samt justering och förlängning av 
räcken och stängsel, se bilaga 1. 
 
Respektive part genomför de planerade åtgärderna inom sitt ansvar med undantag av åtgärd 4 
vilken Kommunen utför åt Trafikverket. Trafikverket utför därmed åtgärd 1-3 samt åtgärd 9, 
Kommunen utför åtgärd 4-6 och enskild/anläggningsägare utför åtgärd 7 och 8.  
 
Planområdets huvudgata ska ansluta till befintlig cirkulationsplats, Långestensrondellen. Till 
följd av den ändrade anslutningen till cirkulationsplatsen behöver befintligt räcke justeras. Ett 
nytt räcke behöver även anläggas från passagen och busshållplatsen, samt att det befintliga 
stängslet mellan körbanorna på väg 42 behöver förlängas cirka 15 meter i norrgående riktning. 
 
Den planerade gång- och cykelvägen inom planområdet kommer att sträcka sig fram till 
befintlig gång- och cykelpassage vid Långestensrondellen på väg 42. Gång- och cykelvägens 
placering medför att en av Trafikverket ägd belysningsstolpe måste flyttas. Kommunen måste 
kontakta Trafikverket minst två veckor innan flytt för att Trafikverket ska ha möjlighet att 
utföra in- och urkoppling av belysningsstolpen. Trafikverket utför in- och urkoppling medan 
Kommunen utför själva flytten av belysningsstolpen.  
 
I norra delen av planområdet samt i höjd med busshållplatsen möjliggör Detaljplanen att 
gångbanor anläggs med anslutning till befintlig gång- och cykelväg.  
 
Bullervallar och bullerskärmar ska anläggas inom planområdet utmed väg 42.  
 
Eftersom åtgärderna är i och i anslutning till statligt vägområde och statlig anläggning ska en 
bevakande projektledare från Trafikverket följa och granska de arbeten som Kommunen 
ansvarar för att utföra eller låta utföra inom detta projekt. Områden att bevaka särskilt är till 
exempel säkerhet, avvattning, stabilitet/geoteknik, gränsdragning mellan kommunal och statlig 
anläggning samt trafiksäkerhet och framkomlighet under byggtiden. 
 
Trafikverket tillsätter en bevakande projektledare som bevakar genomförandet av åtgärd 4-8.  
 
Den bevakande projektledaren fungerar även allmänt som Trafikverkets kontaktperson under 
genomförandet av åtgärderna. 
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Kommunen ska kontakta Trafikverket minst 6 månader innan planerad byggnation av såväl 
kommunala som enskilda anläggningar såsom bullervall, bullerskärmar, gång- och cykelväg, 
anslutande väg samt gångvägar. Kommunen ansvarar för att försäkra sig om att 
exploatör/enskild anläggningsägare meddelar Kommunen så att Kommunen kan uppfylla sitt 
åtagande enligt ovan. När anslutningarna för gångvägar ska byggas, åtgärd 7, och kontakt tas 
med Trafikverket ska Trafikverket meddela villkoren för anslutningarna. 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 Justering av räcke mellan körbana väg 42 och ny gång- och cykelväg fram till 
befintlig gång- och cykelpassage.  
 
Åtgärd 2 Komplettering med nytt räcke mellan körbana väg 42 och gång- och cykelväg 
från befintlig gång- och cykelpassage fram till busshållplatsen. 
 
Åtgärd 3 Förlängning av stängsel mellan körbanorna väg 42. 
 
Åtgärd 4 Flytt av belysningsstolpe 

 
 
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 
Åtgärd 5 Gång- och cykelväg som ansluter till befintlig gång- och cykelpassage 
 
Åtgärd 6 Anslutning från planområdet till Långestensrondellen väg 42. 
 
 
Åtgärder i enskild infrastruktur 
Åtgärd 7 Gångvägar i norra delen av planområdet samt i höjd med busshållplats, 
anslutande befintlig gång- och cykelväg längs väg 42. 
 
Åtgärd 8 Bullervall och bullerplank 
 
 
Åtgärder i statlig, kommunal och enskild infrastruktur 
Åtgärd 9 Trafikverkets bevakning av projektets genomförande i och i anslutning till 
statens vägområde och anläggning 

 
Trafikverket ska fortsatt äga det befintliga vägräcket, åtgärd 1, som justeras med anledning av 
ombyggnationen av Kommunens anslutning till cirkulationsplatsen. Räcket sträcker sig cirka 
40-45 meter och är både inom och utom Trafikverkets vägområde. Kommunen ger genom 
undertecknande av detta avtal Trafikverket rätt att äga och sköta, underhålla och förnya 
vägräcket i den del utanför Trafikverkets vägområde som ligger inom allmän plats, gata, med 
kommunalt huvudmannaskap. 
 

§6 Finansiering 

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
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Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(kr)

Trafikverket Kommunen Summa

1 Justering av räcke mellan 
körbana och ny gång- och 
cykelväg utmed väg 42

Trafikverket 50 000 100% 100%

2 Nytt räcke mellan körbana och 
gång- och cykelväg från gång- 
och cykelpassage ti l l  
busshållplats

Trafikverket 50 000 100% 100%

3 Förlängning av stängsel 
mellan körbanorna på väg 42

Trafikverket 40 000 100% 100%

4 Flytt av belysningsstolpe Kommunen ingen 
uppgift

100% 100%

ingen 
uppgift

100% 100%

5 Gång- och cykelväg som 
ansluter ti ll  befintl ig gång- 
och cykelpassage

Kommunen ingen 
uppgift

100% 100%

6 Anslutning från planområdet 
ti ll  cirkulationsplats väg 42

Kommunen ingen 
uppgift

100% 100%

ingen 
uppgift

100% 100%

7 Gångvägar i  norra delen av 
planområdet samt i höjd med 
busshållplats, anslutande 
befintl ig gång- och cykelväg 
längs väg 42

Enski ld ingen 
uppgift

100% 100%

8 Bullervall  och bul lerplank Enskild ingen 
uppgift

100% 100%

ingen 
uppgift

ingen 
uppgift

9 Trafikverkets bevakning av 
projektets genomförande i och 
i anslutning til l  statens 
vägområde och anläggning

Trafikverket 370 000 370 000 370 000

370 000 370 000 370 000SUMMA

Åtgärder i statlig, kommunal och enskild infrastruktur

SUMMA

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i kommunal infrastruktur

Åtgärder i enskild infrastruktur

SUMMA

  
 
Kostnaderna i tabellen ovan är angivna i prisnivå (2019 maj) och indexuppräkning ska ske 
enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg i syfte att ta hänsyn till 
prisförändringar. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och kalkyler i 
tidigt skede och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på 
grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen redovisas i samband med färdigställande av 
åtgärd 1, 2, 3 och 4 och Trafikverket mottagit den av Kommunen utförda anläggningen, åtgärd 
4, se nedan stycke.  
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För att Trafikverket ska kunna göra en korrekt invärdering av den nya statliga anläggningen ska 
Kommunen redovisa de faktiska slutliga kostnaderna för åtgärd 4 när åtgärden är färdigställd 
och anläggningen mottagen av Trafikverket. 
 
Medfinansieringen är summan av kostnaden för åtgärd 1-4. 
 
Kostnaden för Trafikverkets bevakning beräknas uppgå till cirka 370 000 kr. Trafikverket 
bekostar den bevakning som avser åtgärder utanför statlig anläggning eller statligt vägområde.  
 
Kostnader för den del av bevakningsuppdraget som avser bevakning av åtgärd 7 är ej 
medräknade. När åtgärd 7 är aktuell för genomförande ska Kommunen kontakta Trafikverket 
för en kostnadsuppskattning. Kommunen ska betala den faktiska kostnaden för 
bevakningsuppdraget, utöver kostnader för bevakande projektledare ingår till exempel 
kostnader för erforderliga specialister och administration av bevakningsuppdraget. 
 
Kommunen ska i och med rekvisition (se vidare § 9) betala de faktiska kostnaderna, det vill 
säga medfinansieringen, för åtgärd 1-3. Kommunen ska i och med fakturering betala den del av 
åtgärd 9 som avser bevakning av genomförandet av åtgärd 7.   

 
Grundutförande och tillägg 
Medfinansieringen avser tilläggsåtgärden 1, 2, 3 och 4 med motivering enligt följande:  
Åtgärderna föranleds av kommunal planering och bekostas därför av Kommunen. Bevakning 
av åtgärder som genomförs utanför statlig anläggning eller statligt vägområde bekostas av 
Trafikverket. 

   
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader. Parterna kommer att svara för framtida förvaltningskostnader för 
sina anläggningar i enlighet med gränserna för sitt respektive 
väghållaransvar/anläggningsansvar. Detaljerade väghållargränser fastställs i en särskild 
överenskommelse efter genomförandet av åtgärderna, se §7 under Framtida väghållaransvar 
nedan. 
 
Kommunen alternativt enskilda kommer att äga gång- och cykelvägar, anslutning till 
cirkulationsplats, anslutningar till gång- och cykelväg samt bullervallar och bullerplank, åtgärd 
5-8,  och svarar för kostnaderna för drift och underhåll samt eventuell förnyelse av dessa. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett tillägg till 
den statliga anläggningen och som således innebär merkostnader. 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om 
det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§ 5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att fungera 

som kontaktperson vid frågor, granska och godkänna erforderligt material för 
genomförande av uppgifterna samt bevaka att den statliga anläggningen inte påverkas 
negativt av åtgärderna. 

4. Trafikverket blir efter färdigställandet ägare, för åtgärd 1-4 och sköter och bekostar 
framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av räcke, stängsel och 
belysningsstolpe. 
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5. Utan att behöva annonsera uppdrar Trafikverket åt Kommunen att för Trafikverkets 
räkning upphandla statlig anläggning alternativt utföra anläggningen i egen regi med 
beaktande av lagen om offentlig upphandling (LOU). Skälet till förfarandet är att parternas 
anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och 
säkerhetsmässigt är nödvändigt att båda parternas åtgärder utförs i en och samma 
entreprenad. 

6. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har det 
fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras 
och kvalitetssäkras. Som anläggningsägare till belysningsstolpen, åtgärd 4, är Trafikverket 
byggherre med byggherreansvar. Trafikverket delegerar detta byggherreansvar till 
Kommunen som fullgör Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot 
entreprenören det vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs 
korrekt. 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet 

och som omfattas av detta avtal §§ 5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten 

och får ta del av, granska och godkänna erforderligt material för genomförande av 
uppgifterna enligt § 5. 

4. Kommunen ansvarar för att meddela Trafikverket när Detaljplanen vunnit laga kraft, 
Trafikverket uppför därefter åtgärd 1-3. 

5. Kommunen ansvarar för att arbetet är rätt planerat och genomförs på ett trafiksäkert sätt 
intill väg.  

6. Då Kommunen genomför byggnationerna är Kommunen byggherre och har således 
arbetsmiljöansvar. 

7. Kommunen ansvarar för ansökan av TA-plan, och att den blir tillåten, i det webbaserade 
programmet FIFA samt att väg 42 inte får stängas av helt under byggtiden. 

8. Kommunen ansvarar för att Trafikverkets krav vid arbete på väg följs. 
9. Utmärkning av arbetet med trafikanordningar ska utföras i enlighet med författningskrav 

(Vägmärkesförordningen och trafikförordningen). 
10. Kommunen ska innan arbetena påbörjas ha fått ett godkännande från Trafikverket om hur 

arbetet ska bedrivas och utföras, så att detta sker enligt Trafikverkets rutiner. Åtgärder 
som påverkar förhållandena på allmän väg ska utformas i samråd med Trafikverket. 

11. Kommunen ansvarar för att gällande riktvärden för bullernivåer följs.  
12. Kommunen eller Kommunens entreprenör skall registrera vägförändringarna i NVDB, 

Nationella vägdatabasen. 
13. Kommunen svarar för att dialog förs med Västtrafik. 
14. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 

underhåll samt eventuell förnyelse av gång- och cykelväg, anslutningar till 
cirkulationsplats Långestensrondellen, det vill säga åtgärd 5 och 6. 

15. Då parternas anläggningar, Kommunens gång- och cykelväg och Trafikverkets väg 42, 
delvis kommer att vara integrerade och ömsesidigt beroende av varandra för avvattning, 
geoteknisk stabilitet med mera, ligger det på Kommunens ansvar att tillse att att väg 42 ej 
påverkas negativt.   

16. Kommunen ansvarar för att kantstenen i Långestensrondellen tillhörande Trafikverket 
finns kvar efter ombyggnationen, åtgärd 6. 

17. Kommunen ansvarar för att informera Trafikverket när §12 punkt 1-2 är uppfyllda. 
18. Kommunen ska erbjuda Trafikverket möjlighet att närvara vid slut- och garantibesiktning. 
19. Kommunen ansvarar för upphandling av åtgärd 4 enligt Trafikverkets uppdrag åt 

Kommunen. Följande gäller för upphandlingen: 
Viss anläggning som Kommunen ska flytta inom projektet ska Trafikverket äga och vara 
huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning 
att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att en och samma entreprenör 
utför hela anläggningen. Trafikverket uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling åt Kommunen 
att genomföra upphandlingen av åtgärd 4 (med tillämpning av LOU) och vara byggherre 
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för hela entreprenaden, det vill säga även åtar sig att tillse att Trafikverkets 
byggherreansvar fullgörs korrekt. 

20. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har det 
fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs, kontrolleras 
och kvalitetssäkras. Som anläggningsägare, åtgärd 5 och 6, är Kommunen byggherre med 
byggherreansvar. Även för åtgärden 4 i den statliga infrastrukturen fullgör Kommunen 
Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot entreprenören, 
alternativt som utförare i egen regi. Det vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets 
byggherreansvar fullgörs korrekt. Kommunen har således som uppdrag att tillse att 
byggherreansvaret är omhändertaget samt att säkerställa projektets leveranser kopplat till 
byggherrerollen. 

 
Framtida väghållaransvar 
Kommunen har justerat Detaljplanens gräns vid Långestensrondellen för att främja ett mer 
rationellt väghållarskap mellan statlig väg och kommunal gata, se bilaga 1. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits 
till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska Kommunen ges 
möjlighet till omförhandling. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen för de kostnader som 
dittills nedlagts samt de eventuella ytterligare kostnader Trafikverket får med anledning av 
avtalet och dess upphörande. 
 

§9 Betalning 

 
Trafikverket rekvirerar medfinansieringen avseende åtgärd 1, 2 och 3 efter avslutade ågärder. 
 
Trafikverket fakturerar kostnader avseende den del av bevakningsuppdraget (åtgärd 9) som 
avser bevakning av genomförandet av åtgärd 7 efter avslutad åtgärd. 
 
Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Rekvisitionen skall bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem. 
 
Rekvirering adresseras till: 
Borås kommun Ref: YY03MM 
Fakturaservice 
Box 907 
501 10 Borås stad 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt 
och tidsmässigt.  
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  
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§11 Tidplan  

Kommunen planerar att påbörja åtgärderna under 2021. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-04-30 
2. att Detaljplanen vinner laga kraft 

 
Avtalet upphör att gälla om inte genomförandet av åtgärderna i detta avtal påbörjats senast 
2022-12-31. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 
giltiga. 
 
För de delar som Kommunen genom avtal ålägger annan, såsom exempelvis exploatör, att 
genomföra och/eller bekosta, ansvarar Kommunen likväl gentemot Trafikverket för att 
punkterna enligt detta avtal uppfylls. Kostnaderna för Trafikverkets bevakning av åtgärd 7 ställs 
oavsett utförare direkt till Kommunen. 
 
Trafikverket skall ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) vid 
tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna 
rättighet skall Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan 
arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Catarina Sundberg Ulf Olsson 
Enhetschef Åtgärdsplanering Kommunstyrelsens ordförande 
Trafikverket Region Väst Borås kommun 
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 _________________________ 
 Ort och datum 
 
 
 _________________________ 
 Elisabeth Eickhoff 
 Mark- och exploateringschef 
 Borås kommun 
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

B

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Parkmark
PARK

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

Kvartersmark

Bostäder

0:00 / 0:000

Karta ritad av Anders Johansson, AL Studio AB

Detaljplan för Tosseryd

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2017-804

2017-05-11

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

DEL.

SBN/

KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl

Räfseryd

BC

Bostäder och centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Utformning av allmän plats

Bullervallbullervall

Utnyttjandegrad

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea.

Komplementbyggnader ej inräknat.

e

1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Störningsskydd

Bulleravskärming anordnas utmed väg 42.

m

1

Servitut avses bildas avseende rätt till väg till förmån för fastigheten Torpa

Sjöbo 2:11 som belastar fastigheten inom E-området.

2019-01-24

Michaela Kleman

Plan- och bygglovchef

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Kartchef

Mätklass II

Grundkarta

Upprättad 2019-01-17

Upprättad 2019-01-17

Jerry Sandin

Naturområde
NATUR

E

Teknisk anläggning

BS

Bostäder och skola. Vid uppförande av skola gäller högsta utnyttjandegrad

1200 kvm i bruttoarea. Komplementbyggnader ej inräknat.

BCS
Bostäder, centrum och skola.

Förskola ska utgöra minst 1200 kvm BTA med minst 3000 kvm gårdsyta.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea för bostäder.

Komplementbyggnader ej inräknat.

e

2

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g

1

a

1

Lekplatslek

BUSSGATA Bussgata, gång och cykel

Dagvattendammdamm

1

Högsta antal våningar.

f

1

Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot GATA eller

BUSSGATA. Huvudentreér ska riktas mot GATA eller BUSSGATA och

vara genomgående mot gård. Balkong tillåts kraga ut från fasad max 1,6

meter med en största bredd av 2,4 meter. Balkong får ej glasas in.

n

1

Naturmark. Markens befintliga nivå ska bibehållas.

n

2

Naturmark. Marknivån ska utan stödmurar eller branta slänter ansluta till

marknivån på omkringliggande allmän platsmark.

n

3

Endast radhus och kedjehus.p

1

Marken ska utformas för publikt tillgängliga stråk.

n

4

Högsta totalhöjd i förhållande till grundkartans nollplan. Där pil anges ska

tak utföras jämt lutande från och till angivna plushöjder.

+164

Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från väg 42 ska utformas med möjlighet till utrymning

bort från väg 42. För byggnader inom 100 meter från väg 42 ska  luftintag placeras högt och vända bort

från väg 42 och det ska vara möjligt att stänga av ventilationen.

Instabila block ska tas bort i samband med byggnation.

n

5

Byggnad får inte uppföras.

Endast komplementbyggnader får placeras. Ej bostad.

Byggnad får inte uppföras, skola undantaget.

Körbar utfart får inte anordnas

Begränsning av markens bebyggande

Markens anordnande

Utformning

f

3

Fasad ska utföras i trä.

Plankonsulter, AL Studio AB

Johan Altenius, Anders Johansson

f

4

Minsta rumshöjd i entréplan mot gata ska vara 3,5 meter.

Bulleravskärmning ska kombineras med skyddsbarriär mot brandfarliga

vätskor och som är anpassad mot avåkning av tunga fordon i de delar

där det inte finns en naturligt skyddande slänt som klarar funktionen.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

bulleravskärmning.

g

2

Damm för groddjurdamm

2

Mindre teknisk anläggning får anordnas.teknik

forn

Torgmiljö för rekreation och uteservering. Markytan ska utformas med

markstensbeläggning.

Området är bullerutsatt. Bostäder ska ha tillgång till skyddad uteplats. De

bostäder som överskrider aktuella riktvärden ska ha minst hälften av

bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida.

m

4

Området är bullerutsatt. Bostäderna inom egenskapsområdet ska ha tillgång

till en gemensam uteplats på gården som är skyddad från trafikbuller.

m

2

m

3

Parkering som ska utformas med markgrus.parkering

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

parkeringsgarage. Gäller inom hela användningsområdet.

g

3

Parken ska utformas med gradänger så att gränsen till kvartersmark är i

samma marknivå.

gradäng

Information

Till detaljplanen finns ett kvalitetsprogram.

0 10 50 100 m20 30 40

Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3

Marken ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till

väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:25 som belastar kvartersväg

inom användningsområdet för bostäder.

a

2

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till

väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:2 som belastar kvartersväg.

a

3

Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot kvartersväg.

Huvudentreer ska riktas mot kvartersväg och vara genomgående mot

gård. Balkong tillåts kraga ut från fasad max 1,6 meter med en största

bredd av 2,4 meter. Balkong får ej glasas in.

f

2

Bullerskydd ska uppföras vid väg 42 innan startbesked kan lämnas för bostäder och skola.

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till

väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:10 som belastar kvartersväg

inom användningsområdet för bostäder.

a

4

Ett bryn av naturligt förekommande buskar och lövträd ska omge bäcken.bäck

Träd som markerats med cirkelssymbol får endast fällas om de är sjuka eller

utgör en säkerhetsrisk. Inom trädens droppzon får ej marken påverkas genom

schaktning, kompaktering eller höjning/sänkning av befintlig nivå.

Minsta fastighetsstorlek är 6000 kvm.

d

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet.

Komplementbyggnader inräknat.

e

4

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea.

Komplementbyggnader inräknat.

e

3

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvm.

d

2

v

1

Utöver angivet antal våningar får takvåning uppföras genom inredd vind

eller genom indragen fasad, minst en meter.

Marklov krävs för trädfällning för skyddade träd samt övriga träd vars diameter är 20 cm eller grövre,

gäller inom allmän plats.

Föreskriven markhöjd över grundkartans nollplan.+0

BE

1

Bostäder. En teknisk anläggning på högst 20 kvm får anläggas inom

användningsområdet.

Planavgift debiteras vid bygglov för fastigheten Torpa-Sjöbo 2:11.

Delar av planområdet är bullerutsatt. För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden

för vägtrafikbuller krävskompletterande skärmar för att skapa skyddade uteplatser, enligt karta i

planbeskrivningen sid 19.

Gård kan underbyggas med garage. Bjälklaget ska vara körbart för tunga

fordon. Ej parkering ovan bjälklag. Komplementbyggnad får uppföras.

Gården ska ha minst 1 meter jordmån och ska trappas ner för att ansluta

till marknivån på gata, park och natur.

Planområdet ligger inom Öresjös vattenskyddsområde.

Antagandehandling

Före byggnation krävs tillstånd från Länsstyrelsen om ingrepp i

fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning.

Skyddsbarriär ska uppföras vid väg 42 enligt m

4

 innan startbesked kan

lämnas för att uppföra radhus eller andra bostäder som är klassade som

normalkänslig bebyggelse inom 30 meter från vägen.

a

5

Underjordiska garage ska förses utan utlopp till dag/-spillvattennätet, alternativt förses med möjlighet

att stänga utloppet.

Utformningen i aktuellt förslag uppfyller riktlinjerna enligt trafikbullerförordningen. Vid en ändrad

utformning ska en ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena i trafikbullerförordningen

uppfylls.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av 3880 kvm av Viared 14:19, kvarteret 

Stormen, Viared Västra 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer 3880 kvm av Viared 14:19 för 2 166 000 kronor till 

Viaredsstormen Fastighets AB.        

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01107 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-12-20 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01107 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av 3880 kvm av Viared 14:19, kvarteret 

Stormen, Viared Västra 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer 3880 kvm av Viared 14:19 för 2 166 000 kronor till 

Viaredsstormen Fastighets AB.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunen sålde för drygt ett år sedan 6500 kvm av fastigheten Viared 14:19 i 

kvarteret Stormen på Viared Västra, till det bolag som numera heter 

Viaredsstormen Fastighets AB (köparen). Området har sedermera bebyggts 

med lokaler för lager och kontor och styckats av till en egen fastighet, Stormen 

6. Nu har köparen för avsikt att utöka fastigheten för att uppföra fler lokaler 

samt en biltvättsanläggning. 

Ett nytt köpeavtal har upprättats med köparen med innebörden att kommunen 

överlåter ytterligare 3880 kvm av fastigheten Viared 14:19. Området, som är 

den sista kvartersmarken i kommunal ägo inom kvarteret Stormen, ska 

överföras till köparens fastighet Stormen 6. Marken säljs grovplanerad.                                               

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Viaredsstormen Fastighets AB, Segloravägen 20 S, 504 64 Borås 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 















Försäljning till Stormen 2 Fastighets AB. Tomtens läge i området.
 

Översiktskarta, Viared Västra

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat 

förslag. 

 

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01094 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Martina Johansson 
 

Datum 

2019-12-19 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Johansson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01094 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat 

förslag.         

Sammanfattning 

I samband med genomförandet av ”Ändring av detaljplan för Hulta, 

Klippingen 7 m.fl” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och 

OBOS Mark AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom 

planområdet.  

När den ursprungliga detaljplanen antogs skrevs ett exploateringsavtal mellan 

den dåvarande exploatören och Kommunen. Det avtalet reglerade främst 

kostnader för utbyggnad av allmän plats, kostnader och skötsel av 

bullerskärmar samt överlåtelse av mark. De ändringar som beskrivs i ”Ändring 

av detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl” medför att många av de åtaganden 

som anges i det tidigare exploateringsavtalet inte längre är aktuella. Detta avtal 

avser därmed ersätta det tidigare exploateringsavtalet.  

I det tidigare exploateringsavtalet överlät exploatören mark, som skulle utgöra 

allmänna gator, till Kommunen utan kostnad. I detta exploateringsavtal förs 

marken tillbaka till exploatören genom fastighetsreglering. Två nya 

gemensamhetsanläggningar som hanterar väg och sophantering ska bildas för 

kvartersgatorna inom området. 

När ”Ändring av detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl.” fått laga kraft ska 

bankgarantin som angavs i det tidigare avtalet lämnas tillbaka till bolaget.   

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta 

   

Beslutet expedieras till 

1. OBOS Mark AB 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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rättsverkan

Skala 1:10000
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat 

förslag. 

 

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01094 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Martina Johansson 
 

Datum 

2019-12-19 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Johansson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01094 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat 

förslag.         

Sammanfattning 

I samband med genomförandet av ”Ändring av detaljplan för Hulta, 

Klippingen 7 m.fl” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och 

OBOS Mark AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom 

planområdet.  

När den ursprungliga detaljplanen antogs skrevs ett exploateringsavtal mellan 

den dåvarande exploatören och Kommunen. Det avtalet reglerade främst 

kostnader för utbyggnad av allmän plats, kostnader och skötsel av 

bullerskärmar samt överlåtelse av mark. De ändringar som beskrivs i ”Ändring 

av detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl” medför att många av de åtaganden 

som anges i det tidigare exploateringsavtalet inte längre är aktuella. Detta avtal 

avser därmed ersätta det tidigare exploateringsavtalet.  

I det tidigare exploateringsavtalet överlät exploatören mark, som skulle utgöra 

allmänna gator, till Kommunen utan kostnad. I detta exploateringsavtal förs 

marken tillbaka till exploatören genom fastighetsreglering. Två nya 

gemensamhetsanläggningar som hanterar väg och sophantering ska bildas för 

kvartersgatorna inom området. 

När ”Ändring av detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl.” fått laga kraft ska 

bankgarantin som angavs i det tidigare avtalet lämnas tillbaka till bolaget.   

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta 

   

Beslutet expedieras till 

1. OBOS Mark AB 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Linje  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Dubbel markanvisning. Del av Parkstaden 1:1, Almås 

Plats samt Borgstena 5:38 i Borgstena och 

Riddarebolet 1:20 i Kinnarumma. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 

förslag om dubbel markanvisning. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse. 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00828 269 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2019-11-27 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00828 269 

  

 

Dubbel markanvisning. Del av Parkstaden 1:1, Almås 

Plats samt Borgstena 5:38 i Borgstena och 

Riddarebolet 1:20 i Kinnarumma. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 

förslag om dubbel markanvisning. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse. 

Sammanfattning 

Riksbyggen begärde i december 2017 markanvisning för del av Parkstaden 1:1. 

Marken är i nuvarande plan utlagd som allmän platsmark parkering och belägen 

i korsningen Alingsåsvägen och Parkgatan åt det håll som vetter mot Sinnenas 

Park. Förslaget är att uppföra ett 10-12 våningar högt bostadshus med cirka 50 

lägenheter. I markplan planeras yta för gatukök, servering eller café med 

utrymmen för gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, förråd mer mera. 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 

förslag om dubbel markanvisning. Riksbyggen har fram till 2021-12-31 

ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt 

övriga villkor för: 

• dels ett område av fastigheten Borås Borgstena 5:38 i Borgstena 

och /eller ett område inom fastigheten Borås Riddarebolet 1:20 i 

Kinnarumma 

• och dels ett område av fastigheten Parkstaden 1:1 i stadsdelen 

Parkstaden. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.  

Ärendet i sin helhet 

Riksbyggen begärde i december 2017 markanvisning för del av Parkstaden 1:1. 

Marken är i nuvarande plan utlagd som allmän platsmark parkering och belägen 

i korsningen Alingsåsvägen och Parkgatan åt det håll som vetter mot Sinnenas 

Park. Förslaget är att uppföra ett 10-12 våningar högt bostadshus med cirka 50 

lägenheter. I markplan planeras yta för gatukök, servering eller café med 

utrymmen för gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, förråd mer mera. 
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  Sida 

2(3) 

 

 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 

förslag om dubbel markanvisning. Riksbyggen har fram till 2021-12-31 

ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt 

övriga villkor för: 

 dels ett område av fastigheten Borås Borgstena 5:38 i Borgstena och 

/eller ett område inom fastigheten Borås Riddarebolet 1:20 i 

Kinnarumma 

 och dels ett område av fastigheten Parkstaden 1:1 i stadsdelen 

Parkstaden. 

Området i Borgstena är beläget sydöst om Slättvägen och området i 

Kinnarumma är beläget söder om Riddarebolsvägen. Områdena är ungefärligt 

avgränsade och markerade på översiktskarta 1 (Borgstena) och översiktskarta 2 

(Kinnarumma). För byggnation på dessa områden finns redan färdiga 

detaljplaner framtagna. 

I Borgstena och Kinnarumma ska Riksbyggen uppföra minst tre bostäder per 

ort enligt bestämmelserna i gällande detaljplan. Riksbyggen kan istället för att 

bygga minst tre bostäder per ort välja att enbart bygga i en av orterna. I sådana 

fall skall Riksbyggen uppföra minst fem bostäder i den valda orten. 

Byggnationen i Borgstena och/eller Kinnarumma ska ske på sådant sätt att den 

i området kvarvarande detaljplanelagda kvartersmarken i framtiden kan 

bebyggas till fullo. Före projektering av byggnationen startas ska Riksbyggen 

därför samråda med Kommunen där bland annat områdenas storlek och 

avgränsning bestäms. 

Området i Parkstaden som är beläget i korsningen Parkgatan och Alingsåsvägen 

är ungefärligt avgränsat och markerat på översiktskarta 3 (Almås Plats). 

Tillträde till marken i Borgstena och/eller Kinnarumma kan men måste ej ske 

så snart de pågående arrendeavtalen tillåter, fastighetsbildning avseende 

avstyckningarna fått laga kraft och enligt vad framtida köpeavtal medger. 

Tillträde till marken i Parkstaden kan ske först efter det att detaljplanen för 

området fått laga kraft samt att byggnationen i Borgstena och/eller 

Kinnarumma är påbörjad genom gjutning av bottenplatta eller att annan 

grundkonstruktion är gjord för bostäderna. Det noteras att Riksbyggen inte har 

för avsikt att påbörja någon byggnation i Borgstena och/eller Kinnarumma 

innan detaljplanen för Parkstaden fått laga kraft. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse. Området 

ligger vid det urbana stråket utmed Alingsåsvägen, varför det är viktigt att 

tillkommande bebyggelse anpassas till det urbana stråket vad det gäller såväl 

placering som innehåll. Inom området finns en återvinningsstation som är av 

stor betydelse för området och det är viktigt att plats avsätts för detta ändamål i 

den nya planen. 



Borås Stad 
  Sida 
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Inom det markanvisade området i Parkstaden finns även en byggnad på ofri 

grund som i dagsläget innehåller kiosk/gatukök. Marken för denna byggnad har 

genom åren upplåtits med polistillstånd för begagnande av offentlig plats. Detta 

tillstånd kommer inte att kunna förlängas och byggnaden måste rivas alternativ 

avflyttas från platsen. I den nya bebyggelsen planeras för gatukök, servering 

eller café där det kommer finnas möjlighet för nuvarande 

kiosk/gatuköksverksamhet att inrymmas. 

Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 1 

3. Översiktskarta 2 

4. Översiktskarta 3 

5. Markanvisningsansökan   

Beslutet expedieras till 

1. Riksbyggen, c/o John-Sebastian Ruge, Box 659, 503 30 Borås 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabet Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 





















Översiktskarta 1 

 

Markanvisat område, Borgstena 

 
 

Gränserna är preliminära. Byggnationen i Borgstena ska ske på sådant sätt att 

den i området kvarvarande detaljplanelagda kvartersmarken kan bebyggas till 

fullo. Före projektering av byggnationen startas ska Riksbyggen därför samråda 

med Kommunen där bland annat områdets storlek och avgränsning bestäms. 

Den röda linjen är en belastande ledningsrätt. För mer exakt angivelse, se 

Lantmäteriets förrättningsakt 1466-573 eller Ledningskollen. 



Översiktskarta 2 

 

Markanvisat område, Kinnarumma 

 

 

Gränserna är preliminära. Byggnationen i Kinnarumma ska ske på sådant sätt 

att den i området kvarvarande detaljplanelagda kvartersmarken kan bebyggas 

till fullo. Före projektering av byggnationen startas ska Riksbyggen därför 

samråda med Kommunen där bland annat områdets storlek och avgränsning 

bestäms. 



 

Översiktskarta Almås Plats
Markanvisat område, ungefärlig

avgränsning

300m2001000

Copyright Borås Stad
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förvärv av fastigheten Sölebo 2:24 i Fristad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen köper fastigheten Borås Sölebo 2:24 för 623 260 kronor 

 

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00867 3.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2019-11-28 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00867 3.1.2.1 

  

 

Förvärv av fastigheten Sölebo 2:24 i Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen köper fastigheten Borås Sölebo 2:24 för 623 260 kronor.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Gällande byggnadsplan för området medger byggnation för 

bilserviceanläggningar. Tanken var när byggnadsplanen togs fram 1971 att flytta 

de bägge centralt belägna bilserviceanläggningarna i Fristad till denna plats 

eftersom dessa då saknade expansionsmöjligheter, men dessa planer realiserades 

aldrig. 

Planområdet är på cirka 13 500 m² och är uppdelat på två fastigheter (Sölebo 

2:24 och 2:25) varav kommen äger den ena, Sölebo 2:25, som är på cirka 8 000 

m². Kommunen har nu blivit erbjuden att köpa den intilliggande fastigheten 

Sölebo 2:24. Fastigheten är på cirka 5 500 m² och är belägen cirka en kilometer 

söder om Fristads centrum. 

Fastigheten som idag ägs av två privatpersoner, har erbjudit kommunen att 

förvärva fastigheten. Köpet ger kommunen rådighet över hela det planlagda 

området och möjliggör en byggrätt för verksamheter på cirka 5 500 m². I 

avvaktan på framtida eventuell ändrad markanvändning och försäljning 

kommer markområdet att utarrenderas som jordbruksarrende. 

Köpeavtal har upprättats med en köpeskilling om 623 260 kronor. Betalning 

sker senast en månad efter beslut i Kommunstyrelsen och tillträde sker efter att 

köpeskilling betalats.              

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Bilaga 1 

3. Bilaga 2 

4. Översiktskarta 

5. Byggnadsplan   

Beslutet expedieras till 

1. Ägarna till fastigheten Sölebo 2:24 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Kerstin Hermansson  

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark och exploateringschef 

 















 

Bilaga 1 - Sölebo 2:24

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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<=>?@=A?BĈH>_HC̀>?=@FA?
HTA=IICIHK>HI

P6Q8R4R

SFT=O>U>?V8RP6:69:5PBW>T=OV8Q5

XN=AOYZ=>CH>T=OV8Q5B[\AN]ANHTCHNCHKZVR;QP97L

abcdefghdcifbjkhlmnijknejfbn
0��1� 2� �.�#�. ���2/�2�#���#
� 31� ���2/�2�#��2 o2
����
����#
� o2
����
��!���

568P:88:6R 8Q5

8Q5

p:568P:664P;56RV8

p:568P:664P;56RV5

p:568P:664P;56RV5

p:568P:664P;56RV8

8Q8 6RQ;9586

WNI=ACE=OHCqHIZU?E=Z=>

566R:88:59 8Q8 6RQ;9586 6RQ;9586 8Q8 R;QP97L

8RR;:6P:86 8Q8 R;QP97L R;QP97L 8Q5
8Q5

P6Q8RL6
P6Q8R4R

r\s=IKUOOU>?V566t666CMurCWNI=ACE=OHCqHIZU?E=Z=>

MHK>HI 8Q5
8Q5

P6Q8RL6
P6Q8R4R

P6Q8RL6
P6Q8R4R

vjdhwxjejfbn
DFZHOZCH>ZHOCU>Z=yK>U>?HAV8
DFZHOZC@=OFssV46t666CMur
z� 
��������'� 0��1� 2� �.�#�. 31�

8 46t666CMurMKAUqZOU?ZCsH>Z@A=N 8RP5:6;:;8 P5Q;5L5

W>G]AK>U>?VW>G]AK>U>?CRPQ84;6

{|db}cniddefghdhn
z�32�����/�� .�
� 0��1� 2� �.�#�. 31�

5 WNZHOII=ANUZ~ZV̂ HZZ=>O=T>U>? 8RPR:65:84 PRQ8L;5

W>G]AK>U>?V[\A=ZA]T=IFAT>U>?=>CFKOHACG=OOH>CPRQ8L;5CFyECPRQ8L;5W

; WNZHOII=ANUZ~ZVMsUOONHZZ=>O=T>U>? 8RPR:65:84 PRQ8L;5W

W>G]AK>U>?V[\A=ZA]T=IFAT>U>?=>CFKOHACG=OOH>CPRQ8L;5CFyECPRQ8L;5W

{jdhwxjejfbn
[HIZU?E=Z=>C@=IN]AHIC=_CHNCI\KZC=OO=AC@=NUO_HTCH>Z=yK>U>?t

�iddefghdhn
��#���� �/���!��������#
 �/�� .�
���(� ���'� 31�

]̂? [\AGY> �qqUyUHOI=ANUZ~Z 8R9;:6;:6R

M=>HIZC]>TAHTV5687:88:8R

84:[�̀:87;7t8

]̂? <HIZ �qqUyUHOI=ANUZ~Z 8R9;:6;:6R 84:[�̀:87;7t5

]̂? [\AGY> �qqUyUHOI=ANUZ~Z 8R9;:6;:6R 84:[�̀:87;7t;
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