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Nr 28
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till
Kommunalrådet Lena Palmén (S);
Skolinspektionens vite
2014-12-05
Annette Carlson (M) har ställt följande fråga till ansvarigt
kommunalråd, Lena Palmén.
• Anser Lena Palmén att de Rödgröna i Borås har större
kompetens att bedöma förskolans kvalitet än vad expertorganet Skolinspektionen har?

Svar:
Jag har full respekt för Skolinspektionens bedömning.
Den kritik vi fick i Skolinspektionens beslut 2013-06-27
har vi tagit på fullt allvar. Vi har vidtagit åtgärder på alla
de områden som Skolinspektionen angav och har inte
haft någon annan avsikt än att fortsätta förbättra inom
de områden där vi ännu inte är nöjda med kvalitén i våra
förskolor.
Vi har haft en tydlig ambition i budget 2012, 2013 och
2014 att minska antalet barn per vuxen, ge utrymme för
planering, uppföljning och analys och säkra att barn i
behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. Under
2013 och 2014 har sammanlagt 24 miljoner kronortillförts
förskolan, utöver ordinarie uppräkningar för kostnadsökningar, för att ge möjlighet att genomföra dessa åtgärder.
I vårt budgetförslag för 2015 vill vi tillföra förskolan ytterligare 10 miljoner kronor med samma syfte.
Arbetslivsnämnden beslutade 2014-11-17 om att rikta del
av den statliga etableringsersättningen för nyanlända, per
barn i åldern 1-5 år till satsningar i förskolan avseende
flyktingbarnen.

Vi har byggt ut förskolan, men det har inte räckt fullt ut.
Vi har därför höjt ambitionsnivån betydligt i vårt budgetförslag för de kommande åren.
I den genomlysning vi gjort av tillståndet i våra förskolor
inom de områden som Skolinspektionens vitesföreläggande avser, har vi sett att de åtgärder vi vidtagit har gett
effekt. Vi ser en positiv utveckling, men har naturligtvis
utrymme för att ytterligare förbättra inom de områdena.
Under förutsättning av att vår budget antas av Kommunfullmäktige kommer vi att fortsätta med det förbättringsarbete som vi har påbörjat.
Trots att skolinspektionen inte uttalat sig om vilka åtgärder man anser att kommunen skulle vidta för att åtgärda
brister, har vi fortlöpande arbetat med åtgärder inom de
områden som vitesföreläggandet avser.
Utifrån de åtgärder vi har vidtagit, och ser en effekt av,
menar vi att Skolinspektionen inte har grund för att vitesförelägga Borås som enda kommun i landet.
Vi har därför gjort bedömningen att låta Förvaltningsrätten pröva om de åtgärder som Borås Stad har vidtagit och
planerar är tillräckliga för att uppfylla författningarna
krav.
Lena Palmén
Kommunalråd (S)
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollutdrag 2014-11-20
Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2014-10-18

”Interpellation ställd till ansvarigt
kommunalråd, Lena Palmén
I Borås Tidning den 18 oktober kan vi boråsare läsa
följande:
– Vi känner att vi inte riktigt delar Skolinspektionens
kritik, säger kommunalrådet Lena Palmén (S).
Anledningen till uttalandet är Skolinspektionens beslut
om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att
ansvariga i Borås Stad ska rätta till allvarliga brister i den
kommunala förskolan. Inspektionen utgår från att ansvariga i Borås kommun omedelbart genomför de kraftfulla
förändringar som krävs för att tillförsäkra alla barn i
förskolan får den utbildning och det stöd de har rätt till.
Med anledning av ovanstående uttalande frågar jag;
• Anser Lena Palmén att de Rödgröna i Borås har större
kompetens att bedöma förskolans kvalitet än vad expertorganet Skolinspektionen har?
Annette Carlson (M)”
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Nr 29
Nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk
på Sobacken
2015-02-23

Dnr 2008/KS0187

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Framställning om reinvesteringar
Borås Energi & miljö AB, BEMAB, redovisar 2014-11-14
ett utredningsuppdrag och beslutsförslag till Kommunfullmäktige för en reinvestering i ett nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk vid Sobacken. Projektet omfattar utöver driftanläggningar inom området också en överföringsledning till Borås. Bolaget beräknar den totala utgiften till
3,2 miljarder kronor (mdkr) varav 1,810 mdkr för kraftvärmeverket och 1,357 mdkr för avloppsreningsverket.
BEMAB beskriver de förutsättningar som finns för projektet, med gamla uttjänta anläggningar på Pantängen och
Gässlösa, samt de stora möjligheter till effektivitet som ligger i en framtida samlokalisering. Särskilt redovisas även
investeringarnas betydelse som ett led i Borås miljövision,
som den koldioxidfria staden, samt även projektets övriga
stadsplanerings- och miljöfördelar.
BEMAB sammanfattar i sin skrivelse varför anläggningarna behöver byggas:
• För att förse Borås med en infrastruktur som går i takt
med stadens utveckling
• För att klara miljökrav för utsläpp av avloppsvatten
• För att det behövs en anläggning som har en hög tillgänglighet för att säkra värmeleveranser
• För att följa ägardirektiven om att vi skall ta hand om
jordens resurser på allra bästa sätt.
• För att ge möjlighet att använda frigjorda ytor på bästa
sätt
BEMAB konstaterar också att den ekonomiska påverkan
för Borås invånare innebär att:
• Inga skattemedel tillförs investeringarna.
• Respektive anläggning skall bära sina egna reinvesteringskostnader.
• Fjärrvärmepriset kommer fortsatt att motsvara rikssnittet och vara konkurrensmässigt.
• Vatten- och avloppstaxan kommer fortsatt att ligga
under rikssnittet.

Sammanfattning och beslutsläge
Kommunstyrelsen vill framhålla vikten av att våra värmeoch va- kollektiv har tillgång till en trygg infrastruktur.
Uttjänta eller underdimensionerade anläggningar måste
ersättas och förnyas. Därför är också BEMAB:s beskrivning av projektet på Sobacken, som en reinvestering, ett
relevant förtydligande. Att bolaget ger projektet benämningen reinvestering markerar dess nödvändighet för
att bibehålla en produktion/uppdrag och att det i den
meningen inte finns något egentligt val.
I BEMAB:s ägardirektiv ges uppdraget att bedriva
verksamheten under så bra miljömässiga betingelser som
möjligt. Detta anser bolaget utgöra grunden i förslaget till
reinvesteringar genom en tydlig och bärande vision/ambition om att ur ett miljö- och stadsplaneperspektiv förlägga
projektet utanför staden till större och lämpligare ytor vid
Sobacken. Resan har varit lång ifrån tidigare förslag 201002-18 om ett ”Energikombinat”, värme/etanolproduktion,
till att nu beskriva ett ”EMC-energi och miljöcentrum”
som baseras på bolagets samlade ansvar för energi-, va- och
renhållningsverksamheterna.
Att bolagets miljöargument och stadsplaneambitioner
också har delats av Borås Stad framgår i det utredningsuppdrag som BEMAB fick av Kommunfullmäktige
2011-12-15, i ”Principbeslutet om ett kraftvärmeverk och
avloppsreningsverket på Sobacken”. I detta principbeslut
godkändes merkostnaderna för en lokalisering på Sobacken trots att de årliga resultaten för värmerörelsen hade
beräknats sjunka till +37 miljoner kronor jämfört med
+77 mnkr för alternativet med en förnyelse av Ryaverket.
Förutsättningar för en bättre Boråsmiljö, möjligheter till
en effektiv stadsplanering och samordningsvinster var
motiven som låste projektet till Sobacken som det fortsatt
enda utredningsalternativet.
Kommunstyrelsen konstaterar nu att BEMAB:s projekt på
Sobacken ekonomiskt vuxit ifrån principbeslutets totalutgift på 2,4 mdkr till att omfatta 3,2 mdkr. Den största
ökningen ligger på avloppsreningsverket, 0,6 mdkr, medan
0,2 mdkr härrör sig till kraftvärmeverket. Detta innebär
att tidigare beräknad projektkostnad med dessa förändringar ytterligare frestar på gjorda investeringskalkyler
jämte följande årsresultat. En väsentligt ökad risk uppstår
desto större och längre kapitalbindning som erfordras.
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Det skall ändock konstateras att bolaget beräknar klara
projektet inom sina ekonomiska ramar, vilket varit en
förutsättning. Men samtidigt ökar risken i projekten för
både bolag och Borås Stad som ägare, då bolaget redan i
sin grundkalkyl förutsätter stöd i form av t ex ett lägre avkastningskrav än tidigare. Marginalen kan också bli liten
till ett behov av rena ägartillskott för värmerörelsen eller
till bolaget som helhet om förlusterna inom t ex biogasområdet växer. Förutsättningarna för avloppsreningsverket
är i en rad avseenden annorlunda då detta inte arbetar mot
en priskänslig marknad utan är ett lagreglerat monopol.
Risken, både teknisk och ekonomisk, beskrivs i ett särskilt
avsitt i Kommunstyrelsens granskning av bolagets investeringsförslag. Då hela projektet omgärdas av risker av olika
slag och på olika nivåer har även bolaget lagt ned ett stort
arbete med att identifiera och kvantifiera dessa. Uppgiften
är dessvärre vansklig eller åtminstone svår då investeringen
är så pass stor och tiden för funktionalitet så lång. Bolaget
framhåller att verksamhetens art är sådan att den alltid
innebär risker, så även idag.
För att investeringen sker på effektivaste sätt har BEMAB
ett stort ansvar och är den som förutsätts ha den största
kompetensen. Bolaget har också haft över 60 mnkr för att
utreda förutsättningarna för Sobackenprojektet. Investeringsförslagen har av Kommunstyrelsen sedan utsatts för
prövning genom ”second opinions” i olika skeden både
före och efter Kommunfullmäktiges principbeslut 2011.
Ingen av de konsulter som engagerats har uttryckt något
annat än att ett behov av förnyelse och reinvestering finns.
Det finns också en samsyn och förståelse för att Borås lyfter ut stadscentral miljöstörande verksamhet till Sobacken.
De synpunkter som lyfts fram av konsulterna har kommunicerats med bolaget och beskrivs särskilt nedan i Kommunstyrelsens prövning. ”Second opinion”-rapporterna
redovisas också som bilagor till denna skrivelse.
Kommunstyrelsen vill sammanfatta aktuellt beslutsläge så
att BEMAB i sitt förslag till reinvesteringar på Sobacken
levererat det uppdrag som bolaget erhöll i samband med
Kommunfullmäktiges principbeslut 2011-12-15. Ett
underlag och tillstånd finns nu för det projekt för samordning av kraftvärmeverk och avloppsreningsverket som
planeras. Bindande anbud finns till en större del av den
investering som kommer innebära stora fördelar för Borås
miljö- och stadsplanering och utgöra viktiga delar av de
visioner som närs i dessa sammanhang.
Enligt bedömningen från second opinion ligger investeringen i kraftvärmeverket i nivå med jämförbara projekt
i landet. Kommunstyrelsen, liksom second opinion,
konstaterar att avloppsreningsverket har en relativt hög
investeringsnivå men får enligt bolaget ställas mot de höga
krav på rening som myndigheter numera ställer.
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Kommunstyrelsen konstaterar att BEMAB framhåller
att ett uteblivet eller uppskjutet beslut om investering nu
starkt äventyrar flera delar av verksamheten. Främst är det
avloppsfrågan som med hänsyn till myndighetskrav måste
få en snar lösning, men att även risken finns för att värmerörelsen kan drabbas av stora och kostsamma störningar i
den centrala produktionsanläggningen på Ryaverket.
Kommunstyrelsen godkänner under dessa förutsättningar
projektet och BEMAB:s förslag till ett nytt kraftvärmeverk
och avloppsreningsverk på Sobacken. Det är av största vikt
att bolaget följer byggnationen och att förutsättningar i
beräkningsunderlag och kalkyler säkras.

Principbeslut och uppdrag
Kommunfullmäktiges principbeslut 2011, om ett nytt
kraftvärmeverk och avloppsreningsverket vid Sobacken,
hade föregåtts av en process där BEMAB året innan
lämnat ett förslag om ett ”Energikombinat”. Tanken var
att i ett första steg på Sobacken bygga ett kraftvärmeverk
för att i ett andra steg skapa ett ”Energikombinat” med
etanol- och pelletstillverkning. Sobacken hade då de ytor
som var nödvändiga för projektet.
Affärsidén ansågs bl a av Kommunstyrelsens second opinion som riskfylld främst med avseende på att den krävde
starka externa intressenter och att marknaden var osäker.
Under vintern 2010 förändrade BEMAB projektet till att
istället studera förutsättningarna för att samordna en förläggning av ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk
till Sobacken.
Kommunstyrelsen konstaterade i det efterföljande principbeslutet att ”BEMAB:s tidigare utredning och rekommendation om ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken stod sig”.
Förutsättningarna för flexibilitet var här goda samtidigt
som mervärden gavs i form av frigjorda centrala ytor för
stadsplanering. ”Vilken kommun bygger idag en modern
anläggning mitt i staden?”, står det i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag.
En placering av kraftvärmeverket på Sobacken förordades
på egna meriter trots en väsentlig merinvestering jämfört
med Pantängen. Samordningen med va-verket, och de av
BEMAB bedömda effektivitetsvinsterna på 9 mnkr per år,
blev därför plusposter som helt eller delvis kom att motverka merkostnaderna för flytten till Sobacken.
BEMAB:s principförslag om ett nytt kraftvärmeverk och
avloppsreningsverket vid Sobacken godkändes. Beräknade utgifter för kraftvärmeverket var 1,6 mdkr och för
avloppsreningsverket 800 mnkr. Bolaget erhöll uppdraget
av Kommunfullmäktige att inför ett slutligt beslut att
söka nödvändiga tillstånd samt redovisa investerings- och
driftkalkyler. För uppdraget erhölls 54 mnkr. Genom
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principbeslutet låste sig Borås Stad, enligt second opinions,
i ett för tidigt skede till en lokalisering på Sobacken som i
praktiken enda alternativ. Skälet var dock att det skulle bli
mycket dyrt och nästan omöjligt att hålla processen öppen
och t ex söka miljötillstånd eller begära in skarpa offerter
för flera lokaliseringsalternativ.

Second opinions
Kommunstyrelsen har i olika faser under projektperioden låtit tre s k ”second opinions” granska material och
argument från BEMAB. Den första, Sweco AB, var helt
inriktad på det energikombinat som då föreslogs samt
förslaget att förlägga verksamheten till Sobacken. Den
andra, Advyce Asap AB, blev processtöd och ägarcoach
åt Kommunstyrelsen för att hantera de uppgifter om
fördyringar av kraftvärmeprojektet som BEMAB meddelat
under hand. Den tredje second opinion, Grontmij AB, är
den som gjort en sista samlad bedömning av såväl kraftvärmeverk som avloppsreningsverk.

Sweco

Det ursprungliga förslaget från BEMAB om ett energikombinat granskades av Kommunstyrelsen genom konsulten Sweco AB, vilken gav en slutrapport 2010-06-02.
Sweco instämde allmänt i behovet av ett nytt kraftvärmeverk och att den befintliga anläggningens tekniska
och ekonomiska livslängder uppnåtts. Risker fanns för
en minskad tillgänglighet i produktionen, ökade underhållskostnader samt stora reinvesteringsbehov. BEMAB
borde snarast investera i en ny anläggning som ersätter den
befintliga.
De antaganden som bolaget gjort med avseende på verkningsgrader, elutbyte, tillgänglighet och teknik ansågs vara
helt i linje med vad som fanns på marknaden.
Sweco gav inte något stöd till idén om ett energikombinat
då konceptet innehöll för stora risker i delarna etanol- och
pelletstillverkning.
Det ekonomiska mervärdet av de cirka 300 mnkr som
en lokalisering vid Sobacken är dyrare än en placering på
Ryaverket ansågs också svårbedömd. Däremot konstaterar
Sweco att genom att förlägga en kraftvärmeanläggning
till Sobacken så gavs höjd för en oförutsägbar framtid och
skapades en möjlighet att på sikt förlägga hela energirörelsen där, och därmed friställa central mark.

Advyce Asap AB

Under hösten 2013 anlitades Advyce Asap AB (nedan
kallat Advyce) för en second opinion av de preliminära underlag som då fanns från BEMAB. Uppdraget för Advyce
var att granska kraftvärmeverksinvesteringen ur ett ägarperspektiv; att agera som en ägarcoach och ge vägledning
hur Borås Stad skulle se på kraftvärmeverksinvesteringen
med en investerares ögon. Slutrapport gavs 2014-02-11.
Sammanfattningsvis bedömer konsulten investeringen
som ekonomiskt riskfylld, på grund av investeringens
storlek samt de osäkerheter som finns i projektet och på
energimarknaden. Därför måste ansträngningar göras för
att få ner investeringsvolymen, för att på så sätt minska
risken för värdeförstöring.
Advyce konstaterar att investeringen innebär en stor
ekonomisk risk. Investeringen innebär en exponering mot
en europeisk instabil energimarknad och mot professionella investerare. Med mer konservativa prognoser än
vad bolaget kalkylerar med riskerar bolaget förluster och
svag utveckling. Ägarens fokus bör vara på värde och risk.
Vid en tvingande investering, som det här till stora delar
är frågan om, bör ägarens fokus vara att minimera risken
för värdeförstöring. Därför behöver den totala investeringsnivån minskas. Konsulten menar att projektet alltför
tidigt låsts in i ett enda huvudalternativ. Med hänsyn till
riskerna borde såväl ett modifierat alternativ som ett nytt
nollalternativ på Pantängen tas fram, i syfte att få ner
investeringsbeloppet.
Enligt Advyce är den stora effekten av föreslagen investering en ökad elproduktion. Genom att BEMAB redan
i dagsläget investerat i rökgaskondensering på Pantängen
och hetvattenpanna på Viared (i drift 2014/15) blir effekten till största del en ökad elproduktion och till en
betydligt mindre del bättre miljövärden. Ökad exponering
mot biobränsle är marginell. Nytt bio-kraftvärmeverk på
Sobacken tränger ut värme från ovanstående reinvestering.
Kraftvärmeverksinvesteringen på 1,8 mdkr ska således till
största del finansieras av ökade intäkter från elenergi och
elcertifikat.
Elpriserna är den största enskilda osäkerhetsfaktorn, och
de är för närvarande mycket låga. Marknaden förutspår
även framöver en konservativ elprisutveckling. I princip
hela nuvärdet av investeringen försvinner i en känslighetsanalys där Advyce bytt ut BEMAB:s använda elprisprognos mot ett pris baserat på rådande marknadspriser.
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Kommunstyrelsens kommentarer

Anläggningsstorlek:

Synpunkterna från Advyce har medfört att BEMAB i sitt
beslutsunderlag ändrat sin elprisprognos och utgått från
ett mer försiktigt pris baserat från gällande marknadspriser. Att elpriserna i beslutsunderlaget från bolaget nu
är försiktigt lagda bekräftas av Grontmij AB i sin second
opinion.

En uppdaterad analys av att rätt anläggningsstorlek valts,
vore önskvärt. Sedan storleken valdes har såväl elprisprognosen som fjärrvärmeförsäljningsprognosen räknats ned.
Detta skulle kunna leda till att den optimala anläggningsstorleken minskat. Vidare förefaller hänsyn inte ha tagits
till nödvändiga investeringar i överföringsledning vid sammankoppling mellan det centrala nätet och Fristad. En
anläggning på 90 MW istället för 120 MW skulle minska
investeringsbeloppet med i storleksordningen 300 mnkr,
men skulle samtidigt öka de totala driftkostnaderna.

Investeringsnivåns betydelse framhålls av Advyce. Detta
framgår även av BEMAB:s känslighetsanalys. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten att hålla nere
investeringsnivån, men konstaterar även att BEMAB:s
investering till stora delar är tvingande och att inte enbart
företagsekonomiska skäl varit avgörande.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att miljövinsterna
i bränsleåtgången är små i nytt kraftvärmeverk, eftersom
användandet av fossilt bränsle enbart minskar obetydligt
på grund av de redan gjorda miljövinsterna i rökgaskondenseringen och hetvattenpannan.

Grontmij AB

Grontmij AB har haft uppdraget att som second opinion för Kommunstyrelsens slutliga beredning granska
BEMAB:s förslag till investering på Sobacken. Nedan ges
en sammanfattning av granskningen jämte Kommunstyrelsen kommentarer.

Med tanke på att anbud redan föreligger är det dock,
som tidigare nämnts, knappast realistiskt att göra den här
typen av förändringar.

Ekonomiska parametrar:
Dagens marknadsränta har i resultatprognosen kombinerats med en inflation på 2 procent per år under hela beräkningsperioden. Detta torde innebära en underskattning av
den verkliga realräntan, vilket har en väsentlig inverkan på
kalkylen.

Elprisprognosen
Resultatprognosen påverkas väsentligt av elprisprognosen.
Allt tyder på att BEMAB valt en konservativ prognos.

Kraftvärmeverket

Investeringsbehovets relevans:

Nollalternativ

Med hänsyn till att det befintliga kraftvärmeverket är cirka femtio år och placerat relativt centralt i Borås, framstår
såväl valet att bygga en ny anläggning som en placering
utanför centrum som högst rimliga. En tydligare analys
av både möjligheterna att skjuta på investeringen ett antal
år framåt och de ekonomiska konsekvenserna av extra
investeringskostnader på drygt 250 mnkr, för framför allt
en överföringsledning för fjärrvärme, som krävs med en
lokalisering på Sobacken vore önskvärd. Dock finns idag
redan skarpa offerter för det nya kraftvärmeverket, varför
en förändring av tidplanen kan innebära stora kostnader
och möjliga andra komplikationer med avseende på tillståndsprocess, projektorganisation och leverantörer.

De kalkyler som gjorts av BEMAB innehåller inte vad som
brukar kallas ett nollalternativ, det vill säga ett alternativ
som visar vad som måste göras om projektet inte genomförs. Detta innebär oftast fortsatt drift av befintlig anläggning i kombination med nödvändiga reinvesteringar och
underhållsinsatser. Avsaknaden av nollalternativ i beslutsunderlaget beror bland annat på att det tidigare nämnda
principbeslutet har angivit att ett nytt kraftvärmeverk
ska byggas. Härmed har inte heller något nollalternativ
studerats inom ramen för detta uppdrag. Det kan konstateras att det förefaller mindre realistiskt att med hjälp av
reinvesteringar driva vidare det befintliga kraftvärmeverket i ytterligare 25 år.

Investeringsbeloppets relevans:

Lokalisering

För den valda anläggningen framstår investeringsbeloppet helt normalt. Det ligger i linje såväl med Grontmijs
erfarenheter från liknande projekt som med sammanställningar över nyligen genomförda projekt.

Dagens biobränsleeldade kraftvärmeverk, Ryaverket,
är tillsammans med avfallsförbränningsanläggningen
placerad på Pantängen. Kraftvärmeverket är i sina äldsta
delar över 50 år gammalt och kommer inte att nyttjas
sedan det nya kraftvärmeverket tagits i drift. En lokali-
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sering av en ny anläggning på Pantängen anses i beslutsunderlaget olämpligt av flera skäl. Miljömässigt är det
inte optimalt med ett kraftvärmeverk så centralt i staden
och tillgängligt utrymme begränsar flexibiliteten i val av
bränslen. Vidare bedöms den centralt belägna marken ha
ett värde för andra ändamål. Sådan användning begränsas
dock av det faktum att avfallsförbränningsanläggningen
liksom viss fjärrvärmedistributionsutrustning och en
hetvattenackumulator kommer att finnas kvar i området
under åtminstone de närmaste tjugo åren. I enlighet med
principbeslutet är emellertid ny lokalisering bestämd till
Sobacken. De rent ekonomiska konsekvenserna av extra
investeringskostnader på drygt 250 mnkr, för framför allt
en överföringsledning för fjärrvärme, som krävs med en
lokalisering på Sobacken är inte visade. De synergier som
redovisas i beslutsunderlaget kvantifieras inte.

Rivning av befintlig anläggning
Inga kostnader för rivning eller avställning av det befintliga kraftvärmeverket finns med i kalkylen. Å andra sidan
har heller inget värde tillgodoräknats för den mark som i
framtiden friställs. Dock kommer, som nämnts ovan, avfallsförbränningsanläggningen att finnas kvar de närmaste
tjugo åren, varför möjlig alternativ användning av marken
är begränsad. Det vore rimligt att i beslutsunderlaget
åtminstone översiktligt redovisa hur avvecklingen av det
befintliga kraftvärmeverket ska genomföras. Enligt uppgift från BEMAB har någon sådan planering inte gjorts.

Kommunstyrelsens kommentarer –
kraftvärmeverket:

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmotiv och
investeringens storlek vidimeras av Grontmij. Möjligheterna att tidsförskjuta kraftvärmeverket begränsas av att
det skall byggas samtidigt med ett avloppsreningsverk för
vilket ett akut förnyelsebehov föreligger. Det är riktigt att
ett nollalternativ saknas i nu aktuella framställning från
bolaget. Detta beror på att utredningarna utgår ifrån ett
redan fattat principbeslut om att bygga nytt på Sobacken.
Nollalternativ fanns i den ursprungliga utredningen om
ett ”Energikombinat” 2010-04. De extra investeringskostnader som finns för fjärrvärmeledning till Sobacken är
inte särskilt redovisade och går inte att utläsa i beslutsunderlaget. Likaså är särskilda samordningsvinster inte identifierbara i resultaten för värmerörelsen och va-kollektiven.
Hur befintligt värmeverk avvecklas eller hur frigjorda ytor
värderas har bolaget inte uppfattat ingå i bolagets utredningsuppdrag. Kommunstyrelsen bedömer det korrekt att
i kalkylen räkna med dagens marknadsränta då avsikten
är att säkra största delen av räntekostnaderna. I övrigt används en nominell ansats för såväl intäkter som kostnader.

Avloppsreningsverk
Grontmij anser att beslutsunderlaget skiljer sig väsentligt
från det som ges för kraftvärmeverket. Frågor som tekniska och ekonomiska indata behandlas endast övergripande
för avloppsreningsverket. Detta beskrivs och bedöms huvudsakligen utifrån investeringsbeloppets storlek. Beslutsunderlaget kopplas inte till tidigare inriktningsbeslut och
den förändrade kravbild som sedan dess uppkommit med
bl a skärpta utsläppsvillkor, vilket varit särskilt angeläget
då investeringen ökat. Redovisning av ekonomin kopplas
helt till investeringens storlek vilket gör det svårt att förstå
ur va-kollektivets synpunkt. De synergier som samordningen med kraftvärmeverksutbyggnaden och lokaliseringen med övriga verksamheter vid Sobacken förväntades
ge kan inte utläsas.

Investeringsbehov:
Nuvarande reningsverk vid Gässlösa klarar inte ställda
utsläppskrav samt har en begränsning avseende kapacitetsutbyggnad då kringliggande ytor är otillräckliga. Anläggningens placering i staden gör att det rekommenderade
skyddsavståndet på 1 000 m ej uppfylls.

Investeringsbeloppets relevans:
Grontmij gör bedömningen att investeringsnivån är hög.
Detta betyder inte att den är fel utan att BEMAB uppnått
en hög nivå genom teknikval och ambition att bygga en
robust, framtidssäker och resurseffektiv anläggning som
klarar högt ställda miljökrav. Det ges dock få förklaringar
varför investeringsbeloppet ökat från 0,8 mdkr till 1,357
mdkr.

Vald teknik:
Beslutsunderlaget saknar en beskrivning av grunderna för
vald teknik. Bedömningen är dock att vald process, trots
större volymbehov, kan anses som resurseffektiv.

Ekonomi:
På det sätt som resultatet för investeringen redovisas är
det otydligt hur va-taxan kommer att påverkas. Känslighetsanalyser borde omfatta utfall för verksamheten om
befolkningsutvecklingen inte sker enligt de prognoser som
kalkylerats.
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Kommunstyrelsens kommentar:

Skillnaderna mellan beslutsunderlagen för ett kraftvärmeverk och det för avloppsreningsverket beror på att det
första är ett rent affärsmässigt beslut medan det andra
måste möta de krav som myndigheterna ställer, oavsett
ekonomiska konsekvenser. Det är därför avloppsreningsverkets funktion fokuserats framför de ekonomiska konsekvenserna för va-kollektivet. BEMAB uppger att utifrån
de krav som myndigheterna ställer har man utformat sitt
anbudsunderlag. De fyra anbud som inkommit ligger
mycket lika, vilket visar att den anläggning som bolaget
beställt genererar den kostnadsnivå som man redovisar i
sin framställning. Bolaget har också inkommit med en utredning som förklarar den stora kostnadsökningen sedan
principbeslutets 800 mnkr.
Kommunstyrelsen anser ändock det bekymmersamt att
Grontmij i sin benchmarking trycker så starkt på att investeringsnivån är hög i förhållande till andra anläggningar.
Därför är det av betydelse att anläggningen noga följs upp
under byggnationen.
Det är riktigt att en känslighetsanalys saknas avseende
befolkningsutvecklingens betydelse för taxan. BEMAB
har dock inte spekulerat i befolkningsutvecklingen vid sin
intäktsberäkning utan utgått från konstant antal inbetalare
och istället räknat upp taxan relativt kraftigt de första åren.

Kommunstyrelsens bedömning av ekonomisk risk och avkastningskrav
Kommunstyrelsen redovisar i följande avsnitt en bedömning av investeringen ur ett ägarperspektiv, fristående
från bolagets bedömning. Syftet är att försöka klargöra
den ekonomiska risken och möjligheterna till resultat och
avkastning.
I beslutsunderlaget redovisar bolaget resultatprognoser på
bolagsnivå samt för affärsområde Energi. Dessutom redovisas förväntad utveckling av avkastning på eget kapital
samt soliditet (det egna kapitalets andel av totalt kapital).
Någon investeringskalkyl med nuvärdesberäkningar av
investeringen och dess kassaflöden redovisas inte i beslutsunderlaget, men finns upprättad i bolaget.
I och med principbeslutet i Kommunfullmäktige gjordes
ett strategiskt val att av miljö- och stadsplanemässiga hänsyn samlokalisera kraftvärmeverket och avloppsreningsverket till Sobacken. I beslutsunderlaget kvantifieras inte
de samordningsvinster som samförläggningen innebär.
Detta konstateras även av Grontmij i sin rapport. Därmed
valdes det rent företagsekonomiskt mest lönsamma investeringsalternativet bort, vilket belastar projektets lönsamhet. Exempelvis visar underlagen inför principbeslutet att
kraftvärmeverket genom lokaliseringen på Sobacken fick
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en ökad investering på ca 300 mnkr och ett 470 mnkr
lägre nuvärde av investeringen beräknat utifrån kassaflödena under 20 år. Det genomsnittliga bokförda årliga
resultatet var närmare 40 mnkr bättre i alternativet ”Nytt
KVV Ryaverket” jämfört med ”Nytt KVV Sobacken”.
Den förhållandevis låga avkastningen och resultatutvecklingen syns även i bolagets redovisade resultatprognoser
och bolagets bedömning över soliditetsutvecklingen.
Soliditeten kommer enligt bolagets bedömning, förutsatt
att hela investeringen lånefinansieras, att sjunka till 7-8 %
2018 för att sedan successivt öka och 2026 nå det av fullmäktige beslutade finansiella målet för bolaget på 15 %.
Kommunstyrelsen bedömer soliditetsutvecklingen som
något optimistiskt kalkylerad av bolaget. Vid egna beräkningar av soliditeten med lägre amorteringstakt och högre
investeringsnivå framgår att soliditeten riskerar förbättras i
långsammare takt.
Bolagets resultat efter finansiella poster sjunker till 20
mnkr 2018 för att sedan successivt öka till 70 mnkr 2028.
Bolaget har idag ett avkastningskrav på eget kapital på
20-25 %. Detta nås inte framöver efter genomförd investering. Avkastningen är som lägst 2018-2019, 3-4 %, för att
sedan sakta öka till 10 % 2030. Under hela den redovisade
prognosperioden ligger avkastningen således långt under
dagens uppsatta avkastningskrav.
Vid investeringsbeslut används oftast nuvärdesberäkningar
av framtida kassaflöden för att bedöma lönsamheten i
en investering. Den föreslagna investeringen i ett nytt
kraftvärmeverk är en till stora delar tvingande och icke
lönsam investering, och då syftar investeringskalkylen
främst till att ta fram det alternativ som minimerar risken
för värdeförstöring. Bolagets nuvärdesberäkningar visar
att kraftvärmeverksinvesteringen skulle behöva komma
ner i en investeringsnivå på cirka 1,3-1,4 mdkr för att nå
”break-even”, dvs för att investeringen inte skulle vara
olönsam/värdeförstörande. Detta är beräknat utifrån en
kalkylränta som inkluderar ett avkastningskrav till ägaren
på 20 %. Den nu aktuella investeringsnivån på 1,8 mdkr
når en ”break-even” enbart om man går ner på en mycket
låg kalkylränta vilken motsvarar en avkastning för ägaren
på eget kapital med cirka 5 %. Analysen av nuvärdesberäkningarna visar att den fördyring som lokaliseringen
inneburit inte är företagsekonomiskt lönsam, utan förutsätter ett sänkt avkastningskrav.
Avkastningskravet framöver behöver således sänkas för
att vara möjligt för bolaget att uppnå. Samtidigt innebär
investeringens påfrestning på bolagets ekonomi att ägarens
risk ökar, vilket egentligen borde höja avkastningskravet.
Investeringen innehåller dessutom risker, vilka framgår i
bolagets beslutsunderlag, som kan försämra det bedömda
resultatet.
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Bolagets känslighetsanalys uppvisar ett antal olika faktorer som kan påverka resultatet. Om alla faktorer skulle
uppvisa sämsta respektive bästa alternativ är spannet på
affärsområde Energi ±75 mnkr i förändrat årsresultat.
Motsvarande spann på avloppsreningsverket är ±23 mnkr.
Kommunstyrelsen har gjort beräkningar hur resultat,
avkastning på eget kapital och soliditet riskerar utvecklas
om resultaten skulle försämras till följd av att en mix av de
risker beslutsunderlaget belyser inträffar. Analysen visar
vikten av att bolagets kalkyler håller, då förhållandevis
små förändringar av det årliga resultatet och kassaflödet
riskerar negativa årsresultat och en än svagare avkastning
och soliditet.
Kommunstyrelsen vill även nämna några risker som inte
behandlas i bolagets känslighetsanalys men som påverkar
den totala risken i bolaget. Det pågår för närvarande en
statlig utredning om ränteavdragsförbud i syfte att likställa
finansiering via eget och lånat kapital. Förslaget som lagts
från Företagsskattekommittén tar helt bort avdragsrätten för
räntor och sänker i gengäld inkomstskatten. Om avdragsrätten försvinner skulle det få stor påverkan på hela kommunens bolagskoncern, och innebära en kostnad för detta
investeringsprojekt på cirka 20 mnkr årligen de första åren.
Den affärsmässiga risken i bolagets affärsområde biogas är
betydande. Eftersom affärsområde Energi står för största
delen av bolagets totala resultat ska de även indirekt täcka
de andra affärsområdenas eventuella förluster. Biogasverksamheten är i bolagets resultatprognos bedömd till -3 mnkr
i årligt resultat. Dessutom kommer framtida rivningskostnader på Pantängen påverka bolagets resultat framöver.
Riskerna ska även ses utifrån den bedömning Grontmij
gjort av de ingående parametrarna i projektet, och som
tidigare redogjorts för i skrivelsen.
Sammantaget anser Kommunstyrelsen att den ekonomiska
risken är påtaglig. Investeringen påverkar den ekonomiska
ställningen i bolaget under många år. Känsligheten ökar
och möjligheten att klara av negativa avvikelser, även små
avvikelser, påverkas.
Kommunstyrelsen gör sammantaget bedömningen att
investeringen bör genomföras i enlighet med bolagets
förslag, och att såväl bolag som ägare får förhålla sig till
de risker som det innebär. Det innebär att investeringen
planeras göras utan tillskjutande av ägarmedel. Det
innebär även att Kommunfullmäktige föreslås justera ned
avkastningskravet. Bolagets avkastningskrav ”på 3 års sikt”
som fullmäktige årligen fastställer bör dock redan från
investeringens början vara 10 % för att understryka vikten
för bolaget att aktivt verka för att nå denna avkastningsnivå tidigare än 2030. Kommunstyrelsen vill även påtala
vikten av att bolaget håller uppsatt investerings- och likviditetsbudget, och att bolaget noggrant följer utvecklingen
av såväl resultat som likviditet.

Kommunstyrelsens bedömning av
finansieringen
I enlighet med av Kommunfullmäktige i Borås antagna
riktlinjer för finansverksamheten är utgångsläget vid alla
finansieringar inom Borås kommunkoncern att dessa sker
genom Borås Stad och internbanken. Genom att använda
Borås Stads namn och goda kreditvärdighet möjliggörs
finansiering som annars inte hade kunnat ske, eller som
hade kunnat ske fast till en högre kostnad.
Vad beträffar finansieringen av projektet har internbanken tillsammans med bolaget och kommunens finansiella
rådgivare AGL utrett förutsättningar och olika finansieringsmöjligheter. Samtliga tänkbara lösningar bygger på
att Borås Stad står som garant för finansieringen. Därför
spelar det ur riskhänseende ingen roll om kommunen själv
tar upp lån genom internbanken, eller om kommunen går
i borgen för lån upptagna av bolaget.
Av bolagets känslighetsanalys framgår att finansieringen
är den enskilt största möjliga avvikelseposten där en ränteförändring har en stor påverkan på resultatet. Därtill är
avkastningen på eget kapital lågt under hela investeringens
ekonomiska livslängd, och känsligheten är stor vid alla negativa avvikelser i projektet. I arbetet med finansieringen
har internbanken därför haft som målsättning att nå en
stabil och förutsägbar lånekostnad. Därför är utgångspunkten att säkra såväl kapitaltillgång som ränta på lång
sikt. Rådande marknadsläge möjliggör en sådan säkring,
och de ekonomiska förutsättningarna för långa säkringar
är också gynnsamma. Finansiering på så långa löptider
som det här är frågan om, 20-30 år, kopplat till lånebeloppets storlek hade inte varit möjlig att göra om bolaget hade
lånat i eget namn.
Internbanken har tillsammans med den finansiella rådgivaren bedömt två olika alternativa finansieringslösningar.
Den ena har utrett möjligheten till leasingfinansiering
via en s k skatteleasing. Finansieringskostnaden kan i en
sådan lösning bli lägre än en vanlig finansiering genom
att leasegivaren kan utnyttja en skattekredit vilket kommer leasetagaren till del. Eftersom varken de yttre eller
inre förutsättningarna är gynnsamma för BEMAB för en
leasinglösning, samt att upplägget skulle kunna betraktas som tveksamt ur ett skattemoraliskt perspektiv, har
internbanken valt att inte gå vidare med den finansieringslösningen.
Det andra alternativet, och det som Kommunstyrelsen
föreslår, är att finansiering sker genom internbanken. Det
innebär att internbanken gör all upplåning i kommunens
namn och lånar sedan ut till bolaget. Skillnaden mot
övrig utlåning till BEMAB är att denna finansiering hålls
utanför koncernkontokrediten och lånas istället ut som
reverslån till bolaget. Anledningarna till detta är flera.
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En anledning är det stora behovet som ovan nämnts att
säkra finansieringskostnaden till så stor del det går, vilket
innebär längre kapitalbindning än vad internbanken i
övrigt finansierar kommunkoncernen till samt längre
räntebindning än vad bolaget i övrigt räntesäkrar sina
skulder. Om EMC-finansieringen skulle ”bakas in” i internbankens övriga utlåning till bolagen skulle alla andra
bolag få vara med och betala den förlängda kapitalbindningen. Ytterligare ett skäl är att denna finansiering måste
amorteras kontinuerligt för att vid lånets förfallodag vara
fullt återbetalt. Amorteringskravet uppnås bäst genom ett
separat lån med given amorteringsstruktur. En transparent
och tydligt separerad finansieringslösning underlättar även
uppföljningen av EMC-projektet.
Den föreslagna finansieringslösningen innebär ett avsteg
från de finansiella riktlinjerna, som anger att internbankens upplåning ska ske till rörlig ränta. I denna finansiering kan stora delar av upplåningen komma att ske i form
av fasträntelån. Kommunstyrelsen föreslår att avsteget
godkänns, med hänsyn till investeringens extraordinära
karaktär.
Kommunstyrelsen anser att de gynnsamma marknadsförutsättningarna för att kunna säkra såväl ränta som
kapital till långa bindningstider och till förmånliga priser
ska utnyttjas. Med de prisindikationer som internbanken
i dagsläget har finns goda möjligheter för bolaget att nå
en ränta i nivå eller strax under den kalkylerade. Genom
en stabil och förutsägbar finansieringskostnad elimineras
stora delar av projektets ränterisk, förutsatt att bolaget kan
amortera enligt sin prognos.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Borås Energi & Miljö AB godkänns investera
1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk och
1 357 000 000 kr i ett nytt avloppsreningsverk vid
Sobacken.
Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts avsteg från fullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten avseende möjlighet till
upplåning mot en fast ränta.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens
skulder, för förmedling till kommunens bolag med
3 167 000 000 kronor utöver tidigare fattat beslut.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

This document is strictly confidential. The document and the content are not to be distributed nor quoted in any way to
third parties.

Advyce ASAP AB cannot and will not take any responsibility for using this document other than the purpose mentioned
above, nor responsibility for any inaccuracy in the document.

The document is speculating and elaborating on a possible energy & utility investment. However, the decision makers
might or might not decide differently on such an investment and execution process.

This working material has been prepared for discussion purposes only, and is not in any way a basis for decision. The
information in the document is based on public sources, materials from the client, and to some extent views and
speculations expressed by individuals.

Important notice - Disclaimer
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Borås Stad har givit Advyce ASAP AB i uppdrag att vara rådgivare och översiktligt analysera förestående EMC investering i Borås
Energi och Miljö AB (BEMAB), Under arbetet har fokus avgränsats till ägarperspektiv, osäkerheter och investering i kraftvärme
(KVV). Det bör särskilt noteras att uppdraget baseras på preliminär information under bearbetning som BEMAB förtjänstfullt st ällt till
förfogande, samt viss extern information. Beräkningar i denna rapport är således varken kompletta eller helt korrekta, men ge r dock
tydliga indikationer
Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde & risk överförs till staden via hög skuldsättning i ägda bolag.
Borås Stad fattar ytterst alla investeringsbeslut, utifrån exempelvis miljö, samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
BEMAB står inför tvingande åtgärder inom avloppsrening ARV (reglerad verksamhet) samt förnyelse av bio kraftvärme KVV i Rya
(energimarknad). Uppskattade investeringsbelopp (okt 2013) är ARV 1200 MSEK och KVV 1800 MSEK. Svar på utsänd
anbudsförfrågan väntas vår 2014. Slutligt beslut i Borås Stad väntas tidigast 2014 q4.
Investering i energianläggningar innebär exponering mot europeisk volatil energimarknad och professionella investerare. Generellt
beaktar ägare värdeskapande av åtgärder och alternativ utifrån nuvärde av kassaflöden, inte bara årsvisa nyckeltal. Vid tvingande
investering – såsom de BEMAB står inför – är ägares fokus att minimera risk att värde förstörs.
Staden & bolagets process till beslut kan förbättras ytterligare, se nedan. Investeringar utvärderas idag främst mot årsvis u tveckling
av resultat & soliditet, utöver Stadens miljömål. I dag föreligger huvudalternativ, medan reella alternativ saknas. Det finns väsentliga
aspekter att beakta avseende KVV investering, både i perspektiven värdeskapande & resultat:
•
Marknadens uppfattning om framtida utveckling på energimarknaden är i dagsläget konservativ, t ex prisutveckling
•
Störst osäkerhet & inverkan är framtida intäkter från el, kombinerat med intäkt från elcertifikat. Volym värmeförsäljning, kostnad
för biobränsle samt kostnad för kapital är andra exempel.
BEMAB har redan 2017 hög andel biobränsle & viss mängd fossilbränsle, vilket förändras marginellt med ny KVV.
•
Inverkan av KVV investeringen blir än viktigare framgent: BEMABs reviderade prognoser (okt 2013) mht investeringar & förändrade
utsikter indikerar en mer utmanande framtid. Implicit förväntas AO Energi stå för större delen av resultat & värdeskapande i BEMAB.
Med mer konservativa prognoser riskerar BEMAB förluster och svag utveckling.
Staden & bolaget bör överväga åtgärder i beslutsprocessen, skapa tydligare underlag och minska risk för värdeförstöring
•
Utvärdering bör baseras på värde, utifrån diskonterade kassaflöden. Ägarstyrning bör utgå från värde-perspektivet
•
Vidareutveckla investeringsunderlaget, så beslut tydliggör avvägning mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle etc.
Föreslagen bio-KVV överstiger ”break even” värde. Insats bör inriktas på att finna realiserbar lösning i rådande
marknadsutsikter – modifierat EMC eller Noll-alternativ. Balansera kostnader, investeringsutgift, risk etc mot värde.
Beakta förändrade förutsättningar: Värde-förstöring inträffar bland energiföretag, intäktsutsikter har fallit och BEMAB i
•
konkurrens med professionella aktörer och investerare
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•
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•

•
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• Föreliggande rapport är en sammanfattning av
arbetsmaterial; ett utkast till dokumentation av utfört
arbete och diskussioner med Borås Stad.

Uppdraget
• Borås Stad har givit Advyce ASAP AB (Advyce) i uppdrag
att vara rådgivare. samt översiktligt granska material och
slutsatser som är direkt hänförliga till förestående
investering av Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) i ett
Energi och MiljöCenter (EMC).
• Uppdraget består i att agera löpande rådgivare till ägaren
Borås Stad under 2013 q4. Rollen beskrivs ibland som
bollplank och s k ”coach” till ägaren.
• Under arbetets gång har Borås Stad fastställt att fokus i
huvudsak avgränsas till ägarperspektiv, osäkerheter och
investering i kraftvärme.
• Rapportering och leveranser under arbetet har där så är
relevant skett löpande i olika former, såsom arbetsmöten,
”workshops”, underhandsresultat eller andra former av
motsvarande arbetsmaterial.

Uppdraget

1 - Uppdrag

5

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Begränsningar
•
Denna rapport har skrivits för det uppdrag som
redovisats ovan och vi accepterar inget ansvar för dess
användning för andra ändamål än detta.
•
Uppdraget baseras på preliminär information under
bearbetning som BEMAB förtjänstfullt ställt till
förfogande, underlag från Staden samt viss extern
information. Vi har inte granskat detta och kan därför
inte ta ansvar för dylikt underlag.
•
Det bör observeras att arbetet föregriper BEMABs
pågående interna analysarbete, bearbetning och
inhämtning av offerter. Analysen är därför baserad på
temporär och ofullständig information, som i vissa fall
inte är konsekvent eller i alla stycken helt korrekt.
Analysen blir med nödvändighet därmed översiktlig och
förenklad, men ger likväl tydliga indikationer för ägaren
Borås Stad
•
Slutsatserna är i huvudsak baserade på analyser gjorda
på en övergripande nivå. Det bör påpekas att det är
nödvändigt att genomföra kompletterande analyser.
•
Kopior av, eller utdrag ur, denna rapport får ej
framställas utan vårt skriftliga medgivande

Konfidentiell

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

B 199

B 200

Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast

ADVYCE ASAP AB

* Borås Stad, Miljörapport 2011

• Vanligt är att investeringsbeslut grundas på en ekonomisk
utvärdering, där ett utgångsläge jämförs med olika
investeringsalternativ enligt traditionell värdeberäkning.
• I föreliggande fall finns inte dylika förutsättningar, vilket
beskrivs närmare i rapporten. Angreppssättet blir därför
något annorlunda, vilket påverkar analys och slutsatser.

Utgångspunkt
• Föreliggande utredning har följande utgångspunkt:*
”Borås Stad har alltid satt de ekonomiska målen i första
rummet… Om konflikt uppkommer mellan mål och medel
så gäller att det är pengarna som sätter gräns”
• BEMAB, och Borås Stad, står inför ett större
investeringsbeslut om 3000 MSEK.
• Under arbetet med Borås Stad har bl a följande
frågeställningar framkommit att beakta:
• Vilka väsentliga risker?
• Är förslaget tillräckligt affärsmässigt hållbart?
• Finns beaktanden som ur ägarperspektiv inte är
tillräckligt belysta?

Utgångspunkt & disposition

1 - Uppdrag
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Angreppssätt och disposition
•
Utifrån tillgänglig tid och resurser samt faktiska
förutsättningar, har analysen i huvudsak utgått från
följande angreppssätt:
•
Översiktligt analys av BEMABs förutsättningar, inkl
ställningstaganden & riktlinjer m m från Borås Stad
•
Översiktlig analys av ansats vid investering i EMC och
utveckling BEMAB på kort sikt. Analys av prognoser m
m, med särskilt fokus på energi. Viss komplettering till
BEMABs arbete
•
Belysa vissa parametrar vilka väsentligt påverkar risk
och affärsmässig hållbarhet. Här har viss extern
information inhämtas.
•
Illustrativa beräkningar ur ägarperspektiv, utifrån ovan
identifierade parametrar. Exempelvis används
avkastningsvärde som analysmetod.
•
Illustrativ framskrivning av BEMABs utveckling
•
Kommentarer och förslag till vidare utveckling för Borås
Stad och BEMAB
•
Analysen blir med givna förutsättningar med
nödvändighet översiktlig och förenklad.
•
Emellertid, vissa slutsatser kan likväl dras från
storleksordningar och samband som framkommit i de
illustrativa beräkningarna. Detta kompletteras med
vissa förslag för den fortsatta processen.

Konfidentiell
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Borås Energi och Miljö AB, BEMAB, ägs 100% av
BSAB. BEMAB bedriver verksamhet inom
affärsområden, vilka har olika förutsättningar:
Affärsdrivande AO med extern verksamhet, till
marknadsmässiga villkor
•
AO energi, främst värme & kyla samt el
•
AO vattenkraft
•
AO biogas
•
AO återvinning
Särredovisade AO med extern verksamhet, till
reglerade villkor
•
AO hushållsavfall
•
AO vatten & avlopp
AO med i huvudsak intern verksamhet
•
AO inom BEMAB, såsom service,
driftorganisation, åkeri m m, vilka i huvudsak är
stödfunktioner till externa AO ovan
•
Viss extern verksamhet förekommer

•
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•

•

•

•

Borås Stad bedriver verksamhet dels via förvaltning
dels via bolag.
Bolagen ägs i huvudsak via helägda Borås Stadshus
AB, BSAB

•

100%

Övriga bolag
Övriga
Övrigabolag
bolag
Övriga bolag

BSAB

100%

Borås Stad

Invånare i Borås

BEMAB

7
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Översiktlig struktur

Borås – struktur & ägarförhållanden

2 - Borås struktur
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All kreditgivning till bolagen sker enligt uppgift via Borås
Stad:
•
Borås Stad tar upp lån på kreditmarknaden,
baserat på bl a stadens kreditvärdighet och
beskattningsunderlag.
•
Borås Stad agerar internbank till dotter-bolagen;
utlåning sker till marknadsmässig ränta med visst
påslag för verksamhetsrisk.
Konstruktionen medför att Borås Stad överför värde
från bolagen till staden via räntebetalning, amortering
och hög skuldsättning i respektive bolag. Därmed
minimeras betald skatt i bolagen, då räntan är
skattemässigt avdragsgill.
Pga hög skuldsättning har bolagen begränsat eget
kapital, dvs liten buffert för att bära verksamhetsrisken i
det egna bolaget.
En konsekvens är därmed att verksamhetsrisken i
bolagen i huvudsak bärs av Borås Stad, och i
förlängningen invånare i Borås:
Borås Stad har en tydlig ansats, då man sätter ”de
ekonomiska målen i första rummet”.*
Delvis som en följd av ovanstående använder
föreliggande rapport ett ägarperspektiv, snarare än
företagsperspektiv, vid betraktelse av BEMABs
avsedda investeringar.

Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast
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* Borås Stad, miljörapport 2011

•

•

•

•

•
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Ränta,
amortering

Lån

Kreditmarknad

Konfidentiell

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

BEMAB

”Intern bank”

Invånare i Borås

100%

Övriga bolag
Övriga
Övrigabolag
bolag
Övriga bolag

BSAB

100%

Borås Stad

Översiktlig illustration

Borås - förhållanden avseende kredit, värde & risk

2 - Borås struktur
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BEMAB – AO VA
•
Avloppsreningsverket, AVR i Gässlösa är i stort behov
av att förnyas. Anläggningen är ursprungligen från 1934
samt utbyggnad under 1960-70-talet.
•
AVR klarar inte miljökrav eller förväntad mängd
avloppsvatten. Utsläpp 2012 har överskridit
gränsvärden. Att inte uppfylla tillståndskrav är en
signifikant affärsrisk.
•
Vidare har framkommit indikationer på tilltagande
investeringsbehov i VA-distributionsnätet.

BEMAB – AO Energi
•
Kraftvärmeverket i Rya, Pantängen, är i stort
renoveringsbov. Befintliga biobränslepannor om 130
MW bedöms vara tekniskt och ekonomiskt sett uttjänta:
De byggdes år 1965 för oljeeldning, därefter byggts om
1984 till fastbränsleeldning samt 1994 till eldning med
enbart biobränsle.
•
En ytterligare aspekt är tilldelning av certifikat upphörde
2012 för befintlig bio-KVV i Rya.
•
Vissa investeringar genomförs redan 2013-2014:
•
8 MW rökgaskondensering (RGK) i avfall KVV i
Rya, Pantängen
•
Ny 15 MW pellets hetvattencentral (HVC) i
Viared, som ersätter 10 MW oljepanna

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Inriktningsbeslut 2011
•
Borås FuM tog inriktningsbeslut 2011-12-15 avseende
samlokalisering EMC till Sobacken
•
Prognos total investering 2 330 MSEK
•
Synergier av samlokalisering av
AVR och KVV uppskattas till 9 MSEK/år

9

Konfidentiell

EMC satsning, samlokaliserad till Sobacken
•
Energi och MiljöCenter (EMC), Sobacken:
•
Nytt bio-KVV 165 MW_th + RGK 34 MW
Fortsatt drift Rya avfall KVV till ca 2030-2035,
ev därefter avveckla & flytta till Sobacken
•
Nytt AVR, ersätter Gässlösa,150 000 pe/år
•
Vidareutveckla bef avfall & biogas Sobacken
•
Bygga nya anslutningar, pumpar m m
•
Utveckla Sobacken miljöanläggning: Biogas dels från
avfall, dels från ny AVR som ersätter Gässlösa. Nyttja
processvärme från ny bio-KVV. Ambition investera i
uppgradering av biogas till fordonsgas.
•
Avsikten är att nyttja synergier dels genom gemensamt
investeringstillfälle, dels att mass- och energiflöden kan
delas mellan enheterna vid samlokalisering.

Re-investeringsbehov => EMC satsning Sobacken

3 - EMC – förutsättning & ansats
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1 017

Anbud dec 2013, ca
Ansats:
Partiell
% total
investering

1 728

247
197
134
3 046

EMC
1 997
401
70
2 468
247
197
44
2 329

Beslut
2011
1 555
296
-10
1 841
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* Martesberäkning av ny KVV i BEMAB

•

framskrivning
av resultaträkning,
dels AO
57% 57%
56%
57%
Energi (till 2042) dels AO VA (till 2030)
Återstår
526
16
1 319
Utgångspunkt = 776
Handlingsplan
2013 – 2018
•
•
Förändring fr o m 2017 pga KVV* & AVR; intäkter,
kostnader, avskrivning
Internränta på anläggningstillgångar,
•
alternativt högre ränta på investeringen
•
Resultat, utan hänsyn till skatt
•
Känslighetsanalys mot resultat
Sammanställning hela BEMAB: Resultat & balansräkning,
•
justera interna poster mellan AO
•
Utvärdera – resultat, soliditet, ränta

21

3
2
2
37

145
99
116
79
79
53
1 793 1 216

Oförutsett, 10%
Projektledning, 8%
Byggränta
Total investering

690

30

Biogas
30

EMC investering, prognos sep 2013
MSEK
KVV ARV
Process, anläggning
1 224 743
Överföring, pumpar
194
207
Personalbyggnad
35
35
= Entrepenadkostnad
1 453 985

BEMAB ansats, sedan Inriktningsbeslut 2011
Fokus på EMC Sobacken. Alternativ har ej uppdaterats eller
•
analyserats, t ex renovera Rya
•
Ny prognos investering 3 000 MSEK (sep 2013)
Tillkommer aktiverat arbete; KKV ca 40 MSEK

Generellt om BEMABs ansats

3 - EMC – förutsättning & ansats

I detta uppdrag får analysen därmed studera EMC relativt
”implicita” Noll-alternativ
•

10

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

* SFF Svenska Finansanalytikers förening; Avkastning eget kapital, ROE = resultat efter
skatt (hänförligt till ägare) vs justerat eget kapital

Vanligen jämförs investeringsalternativ, t ex Huvudrespektive Noll-alternativ, varvid avvägning och jämförelser
kan göras.

Utvärdering av investering bör ske genom analys av
nuvärdet av kassaflöden, med hänsyn till risk.

•

•

Emellertid kan denna ansats diskuteras
•
Utvärdering utifrån årsvisa nyckeltal, (bokfört värde)
•
Endast ett huvudalternativ utvärderas
•
Riskbegrepp endast implicit via internräntan

•

Kommentar
•
Tillvägagångssättet kan ses ur perspektivet de mål ägaren
definierat. För BEMAB gäller 2016:
•
Soliditet > 15%
•
Avkastning eget kapital = 20%,
(BEMAB definition, ej SFF* definition)

Konfidentiell
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För att se konsekvenser av ny bio-KVV har ett ”Noll”
alternativ skattats för 2017 utifrån 2013 års
Handlingsplan (juni) och EMC-kalkyl (okt)*
Ny bio-KVV förväntas förbruka samma mängd
biobränsle som nuvarande Rya KVV. Modernare
anläggning, högre eleffekt samt RGK ökar
elproduktionen 94 GWh, samt värme 81 GWh.
Ny bio KVV ersätter 31 GWh produktion från
värmepump, vilket dock endast är 11 GWh el.
Ny bio KVV ersätter 15 GWh övrigt, främst bioolja.
Olja antas oförändrat vara reserv vid driftstörning
Emellertid, ny bio KVV tränger även ut ca 26 GWh
värme från nya investeringar i Viared och RGK avfall,
dvs vardera 24% respektive 44% av volymen. Detta
påverkar kassaflödet.
Vidare tränger ny bio KVV ut viss mängd avfall
Sammantaget
•
Ökad exponering mot el & cert marknaden
•
Marginellt ökad exponering mot biobränsle
•
Obetydlig förändring av fossila bränslen
Bortom 2017 förväntas total produktion minska pga
fallande värmeunderlag. Därmed trängs annan bioproduktion ut än mer. Dimensioneringen av föreslagen
bio KVV kan diskuteras. Alternativt förutsätts lönsam
anslutning av nya nät (Fristad).

B 205
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* Marginellt ökad värmeproduktion i Rya KVV för att få jämförbar produktion 2017

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
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Skogsflis

Avfall

20%

328

ny
KVV
0%

332

Noll

100%

120

Förändrad bränsle - ny KVV vs Noll, GWh 2017

El - KVV bio
El - KVV avfall

Fossil & övrigt
-15
RGK - ny KVV
RGK - avfall
-19
HVC pellets Viared
-7
Värmepump -31
KVV bio
-17
KVV avfall

94

Konfidentiell

Förändrad produktion 2017, ny KVV, GWh

AO Energi – jämförelse Referens (ny KVV) vs Noll

3 - EMC – förutsättning & ansats

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

B 206

Observera överskattning av intäkter för ny KVV 2017,
eftersom driftsättning sker tidigast 2017q3. Oklarhet om
intäkter biogas EMC

•
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Det kan observeras att investering i ny KVV antas till
största delen finansieras genom ökade intäkter från
elenergi 2017–2042 och certifikat 2017–2032

Jämförelse ny KVV 2017 relativt Noll alternativ, utifrån
produktionsförändringar samt BEMABs
referensscenario for pris och kostnader
Ökade intäkter +84 MSEK 2017
•
Ny värmeleverans till biogas EMC
•
Ökad elproduktion helår fr o m 2017
•
Elcertifikat 2017-2032
Minskade kostnader 15 MSEK 2017
Lägre bränslekostnader
•
Antaget samma utsläpp & miljöavgifter
•
•
Inbesparad DoU i befintlig KVV bio, ”Noll”.
Dock, för korrekt jämförelse måste tilläggas ökad
D&U 4 MSEK för äldre Noll-anläggningar
•
Nya D&U kostnader för nya KVV bio
Totalt netto ökat kassaflöde om 99 MSEK
•
Varav 77 MSEK pga ökad elproduktion
(86 GWh) & certifikat (175 GWh, 15 år)

•

•

•

•

•
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

* Kassaflöde enligt rörelseresultat (EBITDA), dvs resultat före avskrivningar

184

7

35

99

Konfidentiell

Ao Energi FCF 2017, Ny KVV vs Noll, Ref, MSEK

Fritt kassaflöde, FCF, för år 2017*
Mycket förenklad analys, BEMAB referenscenario

Förändrat kassaflöde AO Energi – ny KVV vs Noll

3 - EMC – förutsättning & ansats
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* Förenklade antaganden i diagrammen:
•
Elpris för KVV i Sverige område SE3, löpande penningvärde
•
MK prognos inkluderar 10% påslag för BEMABs KVV elproduktion,
vilken antas huvudsakligen ske under vinterperioden.
•
Utfall beräknat från årsmedel av månadsvärden, vintertid mht KVV.
(SE3 fr o m nov 2011)
•
Terminspriser beräknade med 10% KVV påslag
•
Inflation 2%, 1 EUR = 9 SEK,

Marknadsaktörer mer pessimistiska än BEMAB *
•
MarkedsKraft (MK), förväntar lågt elpris i Sverige till
2025, och ser stor osäkerhet på längre sikt.
Volatilitet väntas öka; perioder av låga priser blir
vanligare framgent.
•
Låga NordPool terminpriser t o m 2024, motsvarar MK
scenario Låg. Dvs om BEMABs elproduktion i nya bioKVV skulle prissäkrats per 20 jan 2014, t ex för 10 år
•
Förväntat marknadspris således väsentligt lägre än
BEMABs prognos, understiger BEMAB scenario Låg
•
MK har reviderat ned prognoser sedan 2011, pga
tidigare alltför optimistiska antaganden

Elpris enskilt största osäkerheten
Investering i energianläggning innebär exponering mot
•
europeisk volatil energimarknad.
•
BEMAB har ej möjlighet påverka el- eller
certifikatmarknaderna. Investering i ny KVV finansieras
i huvudsak från el & certifikat intäkter

Pris på el – osäkerheter
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55
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BEMAB Ref
BEMAB Lo
MK Hi

Base 2012 Dec
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Base 2013 Dec

MarkedsKraft prognoser Systempris
real 2013, EUR/MWh

Utfall & termin
BEMAB Hi
MK Base
MK Lo

Elpris KVV Sverige, nom, SEK/MWh
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Metoden för att översiktligt analysera värden i AO
Energi är avkastningsvärde.
Avkastningsvärde innebär att värdet härleds genom en
diskontering av företagets, rörelsens eller en
investerings förväntade framtida kassaflöde till ett
nuvärde.
Det kassaflöde som utgör grund för
avkastningsvärdering är vanligtvis det kassaflöde som
rörelsen förväntas generera oberoende av hur bolaget
är finansierat. Det innebär att kassaflödet inte är
påverkat av t ex prognoserade räntekostnader eller
utdelningar. Däremot belastas rörelsens prognoserade
kassaflöde med skatt, vilket innebär att
diskonteringsräntan måste återspegla en vägd
kapitalkostnad för lån och eget kapitalfinansiering efter
skatt.
Det avkastningsvärde som beräknas utifrån kassaflödet
ger värdet av det operativa kapitalet.
I detta fall består det fria kassaflödet av rörelsen inom
AO Energi, betraktad som egen enhet.
Ytterligare en förenkling är att bortse från förändring i
rörelsekapital. Dels för att verksamheten är stabil
snarare än expansiv, dels för att osäkerheterna är
betydligt större än denna inverkan
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

* Nuvärde @7% efter år 2042 ca 200 MSEK vid framskrivning av BEMAB referens

Avkastningsvärde som metod är lika relevant vid
expansionsinvestering som vid s k ”tvingande”
investering. Expansionsinvestering syftar välja bästa
lösning för att maximera värde. Tvingande investering
syftar till att minimera värde-förstöring.
Här finns tvingande inslag i ersättningsinvesteringarna
KVV och ARV.

Eftersom syftet är att utvärdera investering i ny KVV,
inte värdera bolag, görs vissa förenklingar:
•
Beräkningen sker för en specificerad
prognosperiod 2017 – 2042, dvs 25 år
•
Perioden motsvarar typisk ekonomisk livslängd
för KVV. Därför anses restvärdet av KVV vara 0
efter 2042
Som en konsekvens därav beräknas inget s k
residualvärde, dvs värdet av kassaflöden efter år 2042,
som vanligtvis sker vid värdering av verksamhet.
•
Endast förenklad analys av AO Energi som ej
inkluderar andra större investeringsbeslut,
exempelvis efter 2030
•
Nuvärdet av AO Energi efter 2042 antas
marginellt påverka analysen*

Illustrativ & förenklad värdeberäkning – princip

4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar
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Beräkningen visar värdet på de kassaflöden som
uppstår i AO energi under perioden 2017 – 2042, dvs
under den ekonomiska livslängden av investering i ny
bio KVV.
•
Nuvärdet NPV uppgår till ca 500 MSEK (7%)
•
Investering 1793 MSEK (Capex),
i huvudsak finansierad med nya lån
Observation
Värdet på AO Energi är positivt, > 0
•
•
AO Energi är mindre värt under perioden än den
genomförda investeringen Ny KVV

Implicit Noll-alternativ = samma värde AO Energi
•
Hur mycket kan investeras i renovering av
befintliga Rya bio KVV, för samma NPV?
•
Svar: Investering 600 MSEK ger samma nuvärde
ca 500 MSEK som Ny KVV
•
Skulden blir ca 1200 MSEK lägre

•

•
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•

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
En mycket förenklad värdeberäkning har gjorts baserad
på framtida kassaflöden i AO Energi
Beräkningen utgår från BEMAB prognos & antaganden,
kallat scenario Referens

•

•

421

484

NPV Ao Energi,
BEMAB ref

500
6% - 8%
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

* Nuvärde @7% efter år 2042 ca 200 MSEK vid framskrivning av BEMAB referens

Ny KVV
investering

1793

-98

323

477

-8

8%

7%

Konfidentiell

Ny KVV vs värde AO Energi 2017-2042,
MSEK

AO Energi; Nuvärde 2017-2042
MSEK
6%
Scenario = Referens
Ny KVV
655
Investering = 1793
Noll
555
Investering = 600
= Ny KVV - Noll
99

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Inverkan av Ny KVV vs Noll-alternativ, Referens
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OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
Beräkningen av värdet på de kassaflöden som uppstår i
AO energi under perioden 2017 – 2042, vid genomförd
investering i ny bio KVV.
•
Referensscenario BEMAB, kalkylränta 7%
•
Investering 1793 MSEK i Ny KVV
Selektiv känslighetsanalys, för att illustrera inverkan av
några observerade osäkerheter. Variabler i
känslighetsanalysen:
•
Marknadspris på el & certifikat
Volym fjärrvärme BEMAB låg -1,2%/år
•
•
Biobränslekostnad BEMAB hög +10%
Marknadspris på el, högt pris elcertifikat
•
•
Ökad kostnad för kapital, kalkylränta +1%
•
Framskrivna terminspriser, el & certifikat
Inverkan på värde AO Energi
•
Elpris & certifikat störst inverkan, värdet faller ca
300 MSEK. Raderar nästan värdet på AO Energi i
alla scenarier
•
Både lägre värmevolym & högre biobränsle
minskar värdet med vardera 140 MSEK
•
Ökad kalkylränta sänker värdet 150 MSEK
•
Ett högt certifikatpris bromsar värdefallet till 100
MSEK, givet marknadspris på el
•
Ett s k ”bank case” raderar hela värdet
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•
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Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Förtydligande; prisprognos el & certifikat
•
”Marknadspris”
•
Elpris = MK scenario Base
•
Certifikat = skillnad ny vindkraft 600 SEK/MWh
(nom) – elpris (MK Base)
•
”MK pris & cert” = MK Base för elpris & cert
•
”Bank case” = framskrivna terminer 2014-01-20
•
Elpris = NordPool termin, därefter 2%/år
•
Certifikat = termin, därefter konstant

16

Bank case

Kalkylränta +1%

MK pris & cert

H Bio + Marknad

Hög Biobränsle

L Volym + Marknad

Låg Volym

Marknadspris

NPV = 500 MSEK, Referens-scenario BEMAB,
AO Energi värde med ny KVV, kassaflöde 2017-2042 @ 7%

-500

-460

Konfidentiell

AO Energi, känslighet NPV ny KVV vs Ref, MSEK

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Känslighetsanalys Ny KVV, selektiv
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Föreslagen Ny KVV ökar värde-känslighet pga större
exponering mot el & certifikat priser
Marknadspris raderar nästan värdet Ny KVV
•
•
Investering i Noll alternativet kan ske upp till 750
MSEK för samma värde på AO Energi
En mindre Ny KVV ger högre värde i Referens
Värde AO Energi högre = 800 MSEK
•
•
Investering i Noll kan ske upp till 200 MSEK
En mindre Ny KVV är mer robust vs marknadspris
•
Värde faller till 500 MSEK, dvs något högre värde
än Referens & stor investering i KVV
•
Investering i Noll kan ske upp till 350 MSEK
Större utrymme investera i Noll vid marknadspris,
jämfört med höga elprisförväntningar

Observad BEMAB diskussion om Noll-alternativ
•
BEMAB styrelsemöte 2010-02-18:
Minsta investering i Rya för fortsatt drift
uppskattades till 210 MSEK

•

•
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•

•

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
Analys av värde AO Energi vid mindre Ny bio KVV, dvs
mindre kostsam investering (Capex)
•
”EMC light” = 1400 MSEK

•

•

188
179
8

Scenario = Marknadspris
Ny KVV
Noll
= Ny KVV - Noll

1 793
750

1793
600

17

517
514
3

806
819
-13

1 400
350

1 400
200

"EMC light"
NPV Capex

Konfidentiell

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

477
484
-8

"EMC"
NPV Capex

AO Energi
Nuvärde 2017-2042, @ 7%
MSEK
Scenario = Referens
Ny KVV
Noll
= Ny KVV - Noll

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Konsekvens av mindre KVV investering
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Investering i Ny KVV når ”break even” vid väsentligt
lägre nivåer än föreslagen 1793 MSEK
•
850 – 1050 MSEK om skatt erlägges
•
1000 – 1250 MSEK om ingen skatt betalas

Investering i Noll-alternativet når ”break even” vid
•
380 – 530 MSEK om skatt erlägges
•
430 – 620 MSEK om ingen skatt betalas

•

•

•
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AO Energi - "break even" investering vs värde
Nuvärde 2017-2042, @ 7%
Inkl skatt
Exkl skatt
MSEK
NPV Capex
NPV
Capex
Scenario = Referens
Ny KVV
1 099 1 050
1 306 1 250
Noll
543
530
622
620
Scenario = Marknadspris
Ny KVV
936
900
1 122 1 050
Noll
439
440
505
500
Scenario = Låg Värmevolym
Ny KVV
1 002 1 000
1 221 1 150
Noll
479
470
551
540
Scenario = Hög Biobränsle
Ny KVV
1 004 1 000
1 223 1 150
Noll
470
460
537
530
Scenario = L Volym + Mkt el & cert
Ny KVV
849
850
1 003 1 000
Noll
380
380
430
430

* OBS – Endast illustrativ beräkning, som överskattar värde exkl skatt, ty ingen hänsyn tas till att kalkylränta måste justeras för utebliven skatteeffekt
Vidare har residualvärde m m ej beaktats

Ur ägarperspektiv är ”break even” intressant, dvs det
investeringsbelopp som ej överstiger värdet på AO
Energi efter genomförd investering
•
Investering i Ny KVV
•
Investering Noll alternativ
Illustrativ beräkning ur Borås ägarperspektiv,
med två skatte-alternativ för att illustrera inverkan *
•
Schablonskatt 22% på EBIT, oavsett om skatten
betalas i dotterbolag, moderbolag etc
•
Skatt = 0%, antas gälla i alla Stadens bolag

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar

•

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Illustrativ ”break even” investering
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BEMAB AO - Scenario = Marknadspris
MSEK
2013 2014 2015
Intäkter, före eliminering
Hushåll
92
92
92
Biogas
61
64
69
Energi, inkl ny KVV
587
608
611
VA, inkl ny ARV
164
172
184
Vattenkraft
14
12
11
Återvinning
100
100
101
Övrigt BEMAB
154
155
155
Summa AO, brutto
1171 1203 1223
Resultat per AO, inkl avskrivning & räntor
Hushåll
1
1
1
Biogas
4
1
1
Energi, inkl ny KVV
31
43
45
VA, inkl ny ARV & avsättn
0,0
0,0
0,0
Vattenkraft
4
2
3
Återvinning
7
6
5
Övrigt BEMAB
-4
-3
-8
Summa AO
42,6 48,9
47,1
% AO Energi & Vattenk raft
83% 91% 102%

Stort beroende av AO Energi & AO Vattenkraft får stora
resultatkonsekvenser vid konservativt marknadspris på
el & certifikat, (istf BEMABs prognos referensscenario)
•
BEMAB riskerar förluster och svag ekonomisk
utveckling
•
Små marginaler för övriga avvikelser, t ex intäkt i
andra AO, kostnader, ränta m m
•
Mindre förändring i AO Vattenkraft pga lägre
ursprungsprognos
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•
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2017
92
77
710
211
12
104
155
1360
2
1
-13
0,0
3
4
-2
-7,0
153%

2016
92
74
624
197
11
102
155
1255
2
-1
57
0,0
2
4
-3
60,7
98%

2
0
-5
0,0
3
5
-2
3,3
-58%

92
81
720
225
12
108
156
1394

2018

2
0
29
0,0
3
7
-2
39,8
83%
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2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
2
2
2
3
-2
30
29
27
27
24
26
26
31
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,
4
4
5
5
5
6
8
8
7
7
8
4
4
4
4
4
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
41,3 41,6 41,2 36,6 34,8 37,2 40,4 40,9 45
83% 80% 77% 86% 85% 85% 85% 95% 93

92
92
92
92
92
92
92
92
92
9
81
81
81
81
81
81
81
81
81
8
756
762 766 771 776 778 783 789 797 8
257
274 279 282 285 286 287 289 290 2
13
13
14
14
14
15
16
18
18
1
108
108 108 108 103 103 103 103 103 1
156
156 156 156 156 156 156 156 156 1
1462 1486 1495 1503 1507 1510 1517 1527 1536 15

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

2
1
6
0,0
3
6
-2
15,0
56%

92
81
734
241
12
108
156
1423

2019

Att observera
•
BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
& illustrativ, under omarbetning avseende såväl externa
som koncerninterna förutsättningar.
Därmed finns ännu signifikanta osäkerheter, varför
nedanstående tal kan således komma att ändras
•
2014 antas här ej förändras, exempelvis pga antagna
prissäkringar gjorda fram till 2013 etc

BEMAB framtida resultat
(Obs - under bearbetning)
– Konsekvens av konservativt marknadspris
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Vidareutveckla investeringsunderlag
Beslut om ”tvingande” investering bör tydliggöra
avvägningen mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle
m m. Risk för värdeförstöring bör minimeras. Insats bör
inriktas på att finna accepterbar & realiserbar lösning,
främst KVV investering – antingen EMC eller ett Nollalternativ:

•

•

Förändrade förutsättningar
Vidareutveckla investeringsunderlag

•

Beslutsprocess & kriterier

•

•

Borås Stad och BEMAB bör beakta och anamma
följande

Förslag

Konfidentiell
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* Med professionella investerare avses i detta sammanhang aktörer som för egen och/eller andras räkning investerar i reala tillgångar. Detta kan exempelvis vara större
(internationella) aktörer som förvaltar likvida medel genom att investera i energi, infrastruktur m m, antingen direkt i tillgångarna, via fond eller bolag.

Förändrade förutsättningar
Borås Stad och BEMAB bör beakta förändringar i
verksamhetens förutsättningar: Intäktsutsikter har fallit
under senare år, och värde-förstöring inträffar bland
energiföretag. Energiinvestering sker i en internationell
volatil marknad, med professionella aktörer* och
(numera) försiktiga kreditgivare

•

Sammanfattning av kommentarer
•
Beslutsprocess & kriterier
Borås Stad och BEMAB bör överväga åtgärder för att
utveckla och ytterligare förbättra beslutsprocessen.
Utvärdering bör baseras på värde, beräknat utifrån
diskonterade kassaflöden. Värde-perspektivet bör även
vara vägledande för vidareutveckling av Stadens
ägarstyrning.

Översikt kommentarer – Borås Stad & BEMAB

5 - Kommentarer
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*…

Vid expansionsinvestering väljs alternativ med högst
nuvärde, med beaktande av risk. Vid tvingande
investering väljs alternativ som minst förstör värde.

•

•

Nuvärdesberäkning möjliggör ekonomisk jämförelse &
avvägning, exempelvis
•
Storlek på investeringsbelopp (capex) kontra
löpande kostnader över perioden
•
Värde av kassaflöden i närtid kontra senare
•
Inverkan av risk och osäkerheter
Ovanstående parametrar används för att öka nuvärdet
och robustheten i investeringen.
T ex minska driftkostnad, säkra intäkt, minska
investeringsutgift etc.

•

Förslag – ekonomiska beslut baseras på värde
•
Vid beslut i Borås Stad och BEMAB sker ofta avvägning
mellan ekonomi, miljö, samhälle etc.
•
Den ekonomiska utvärderingen bör baseras på värde,
beräknat utifrån diskonterade kassaflöden.
(Metoden beskrivs & tillämpas i Avsnitt 4).
•
Detta angreppssätt förespråkas i teoretiska litteraturen,
och tillämpas i praktiken av professionella investerare
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Acc DCF 2

FCF 2

NPV 2

Acc DCF 1

FCF 1

NPV 1
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Om investeringarna har olika riskprofil, får noggrannare
analys göras av exempelvis utfall, värde och fördelning

3

12

•

2

Illustration 2: Årligt kassaflöde & netto-nuvärde

2

Antag två likvärdiga investeringsalternativ
•
Hög1: Investering 100 år 1, livslängd till år 12
Högt årligt kassaflöde pga låga driftkostnader.
Nuvärde av diskonterade kassaflöden = 40
•
Låg2: Investering 50 år 1, livslängd till år 12
Lågt årligt kassaflöde pga höga driftkostnader.
Nuvärde av diskonterade kassaflöden = 40
•
Låg2 är bäst; samma värde till halva utgiften.
Om ansträngd investeringsbudget, är Låg 2 att
föredra så länge nuvärdet Hög1 är < 80

1

40

1

40

Illustration 1: Årligt kassaflöde & netto-nuvärde

Konfidentiell
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Exempel – Investering Hög 1 respektive Låg 2

Beslutskriterier, förslag – utvärdera mha Värdering
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* Enligt Borås definition, vilket avviker från SFF = Sveriges Finansanalytikers Förening

Borås Stad
Borås Stad och BEMAB bör överväga att utveckla och
•
ytterligare förbättra beslutsprocessen.
•
Staden beslutar utifrån exempelvis miljö,
samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
•
Ekonomisk utvärdering bör baseras på värde,
utifrån diskonterade kassaflöden
•
Utveckla utvärdering av större investeringar, t ex
•
Nuvärde, alternativ, osäkerhet & inverkan etc bör
vara tydliga och konsekventa
Beakta värde i relation till risk vid urval och
•
prioritering av investeringar. Detta ligger till grund
vid avvägningar samt beaktande av aspekter som
miljö, samhälle m m
•
Där nödvändigt, använda extern information från
relevanta & oberoende aktörer
•
Ägarstyrningen bör övervägas att ses över
•
Värde-perspektivet bör vara vägledande för
vidareutveckling av Stadens ägarstyrning
•
Större fokus bör läggas på värdeskapandet i
BEMAB, inklusive hänsyn till risk.
Eventuellt komplettera nuvarande målfunktion
2016: soliditet 15% och 20% avkastning på eget
kapital *

Konfidentiell

•

22

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Löpande och framåtblickande följa konsekvenser för
BEMAB, inklusive värde & risk. Exempel
•
Totalekonomiska konsekvenser av dels
verksamhetens utveckling & osäkerheter, dels
inverkan av avsedda investeringar
•
Faktabaserat underlag. För kritiska variabler
gärna från externa oberoende aktörer som är väl
etablerade på marknaden. Även beakta
”obekväma” scenarier.

BEMAB
•
Processen för stora investeringar bör ytterligare
utvecklas. Exempel
•
Utgångspunkten bör vara värdeskapande, vid
avvägning mellan investeringsutgift, löpande
kostnader & intäkter, risk m m
•
Helhetsgrepp enligt portföljprincip i ett längre
perspektiv; med samlad bild av förestående
investeringar, värde, risk m m
•
Undvika att större investeringar hanteras isolerat
var för sig. Exempel – Utvärdering av en viss
lokal investering kan visa sig tveksam, dels mht
hög risk för värdeförstöring, dels mot bakgrund av
de övriga stora investeringar BEMAB står inför

Beslutsprocess, förslag – Borås Stad & BEMAB
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Även kreditgivare betraktar energiinvesteringar utifrån
ovanstående perspektiv, ofta mer konservativt än
investerare. Detta påverkar bl a belåningsgrad,
säkerheter och riskpremium.

•
•

Syn på risk
Investerare och kreditgivare har numera
lägre acceptans för investeringars s k
”nedsida” än tidigare:
Större fokus på realism i planer & prognoser
avseende genomförande, kostnader och
intäkter; nyttja möjligheter till intäktssäkring;
samt där relevant minska
investeringsbeloppet

Förslag
•
Borås Stad & BEMAB bör beakta att
energiinvestering sker i en internationell volatil
marknad, med professionella aktörer och (numera)
försiktiga kreditgivare
•
Konkurrens
Även om KVV investeringen sker lokalt i
Borås, sker den på en internationell volatil
marknad i konkurrens med, oftast,
professionella aktörer.
Exempelvis konkurrerar BEMAB om certifikat
med exempelvis storskaliga
vindkraftinvesteringar utförda av
specialiserade bolag och industri- &
kraftföretag, samt ny norsk vattenkraft.

Konfidentiell
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* Med professionella investerare avses i detta sammanhang aktörer som för egen och/eller andras räkning investerar i reala tillgångar. Detta kan exempelvis vara större
(internationella) aktörer som förvaltar likvida medel genom att investera i energi, infrastruktur m m, antingen direkt i tillgångarna, via fond eller bolag.

I dag innebär investering i energianläggningar
exponering mot europeisk volatil energimarknad, med
professionella investerare.* Exempelvis lönsamhet för
förnybar energi påverkas av bl a elmarknaderna i
Sverige, Norden och Europa, regelverk samt
investerares agerande .

•

Marknadsförutsättningar förändrats
•
Traditionellt har investering i energianläggningar
betraktats som en lokal angelägenhet. Historiskt har
elmarknaden varit lokalt tekniskt monopol. Likaså var
värmemarknaden ett lokalt monopol, men utsatt för
substitut-konkurrens av olika uppvärmningsalternativ

Förändringar i konkurrensbild – bör beaktas
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Värdeförstöring inträffar på marknaden
•
Stora energibolag – Eon RWE Vattenfall m fl – under
press, bl a pga tidigare optimistiska kalkyler vid
investering och förvärv
•
Press på aktörer som investerat i förnybar energi,
särskilt vind. Ambitiösa investeringar & optimistiska
förväntningar har inte alla infriats

Kostnad för EMC investering ökat
•
Bio-KVV ökat 340 MSEK till 1793 MSEK enligt prognos
oktober 2013. Anbudens delar kan förväntas över- &
understiga prognosen.
•
Biogasinvesteringen i EMC under omprövning

Intäkter för ny bio-KVV lägre och mer osäkra
•
Låga långsiktiga elprisutsikter, fallit sedan 2011
•
Låg ekonomisk tillväxt i EU, väsentligt lägre gas & el
priser i US relativt EU, samt tveksamheter i EU’s
konkurrenskraft m m kan förväntas bromsa politiska
initiativ som ökar energipriserna i EU

Beakta förändringar sedan Inriktningsbeslut 2011
Mer utmanande förutsättningar sedan beredning 2011
•
inför Inriktningsbeslut
•
Ökad risk för värde-förstörande investeringar

Konfidentiell
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•
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Finns lösning med robusthet och
acceptans?
Exempelvis avseende ”obekväma”
scenarier, miljöinverkan temporärt kontra
långsiktigt, indirekta effekter i lokala
samhället etc.

Trots hittills omfattande arbete med framtagande
av EMC underlag, förefaller rådande
investeringsförutsättningar indikera behov av
kompletteringar
• Finns möjlighet till ekonomiskt hållbar
energilösning, realistisk anpassad till t ex
varande marknads låga intäktsutsikter?

Förslag
•
Borås Stad och BEMAB bör beakta förändringar i
verksamhetens förutsättningar; sämre
intäktsutsikter, förväntade höga EMC kostnader
samt att marknadsaktörer nu erfar värdeförstöring.

Förändringar i investeringsförutsättningar – bör beaktas
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200
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Motsvarande resonemang kan föras avseende ARV
investering, vilket dock inte analyserats i föreliggande
rapport
Avvägningen bör beakta – hur uppnå miljömål på bästa
sätt, med rimlig kostnad och risk?

B 219

Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast

ADVYCE ASAP AB

•

•

Ny KVV
investering

500

”Break even”:investering ~ NPV

Ny KVV vs AO Energi NPV (2017-2042),
1 793
MSEK

Förutsättningar & utgångspunkt
•
Beslut om ”tvingande” investering bör tydliggöra
avvägningen mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle
m m. Vidare en tydlig ekonomisk utvärdering om
förutsättningar & konsekvenser
•
Risk för värdeförstöring bör minimeras.
•
Önskvärt finna accepterbar lösning, där KVV
investering helst är lägre än nuvärde kassaflöden AO
Energi 2017-2042, här kallat ”break even”

•

•

Konfidentiell
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Noll – alternativ?
Bästa möjliga lösning utifrån befintlig lokalisering
•
Avvägning investeringsutgift vs driftkostnad etc
mht nuvärde av kassflöde;
dels behålla delar av befintliga anläggningar, dels
ny(a) anläggning

EMC? EMC light?
Översyn av föreslagna ARV & KVV investeringar
•
Möjlighet att minska investeringsutgift?
•
Avvägning investeringsutgift vs driftkostnad etc
mht nuvärde av kassflöde

Förslag
•
Insats bör inriktas på att i möjligaste mån finna
accepterbar & realiserbar lösning, givet rådande
marknadsutsikter – främst KVV investering
•
EMC light, Noll-alternativ eller motsvarande
•
Beakta
•
Öka robusthet, minska risk förstöra värde
•
Beakta nettovärde av indirekta effekter,
efterföljande investeringsbeslut, etc

Vidareutveckla investeringsunderlag – förslag
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Ovanstående aspekter påverkar hur ett mer rättvisande
residualvärde kan beräknas bortom 2042.
(Nuvärde av residualvärdet i Referensfallet understiger
250 MSEK)

•
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•

Något mer komplicerat, men värdepåverkande:
Hänsyn bör helst tas till efterföljande beslutspunkter,
sekventiella investeringar, värden, risker m m över
perioden. T ex hur reinvestering i Rya avfall KVV
hanteras om bio-KVV lokaliseras till Pantängen
respektive Sobacken, möjlighet & kostnad ansluta nya
nät, återställa markyta etc.
Möjligheten att avvakta en viss investering till vissa
förutsättningar klarlagts har ett värde i sig
(optionsvärde).

•

Generella aspekter – såväl EMC som Noll
•
Utvärderingen blir mer korrekt om nettovärde av
indirekta effekter, efterföljande investeringsbeslut, etc
beaktas i möjligaste mån. Några exempel:
•
Väsentliga värden – t ex samhällsnytta – bör
kvantifieras där så är möjligt, under förutsättning att
motsvarande görs för kostnader & investering för att
realisera nämnda nytta..

Konfidentiell

26

Pantängen KVV
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EMC Sobacken

Gässlösa
AVR

Specifikt
•
Illustrativa inspirationer, som nämnts under arbetet
(Framta nya lösningar ingår ej i föreliggande uppdrag)
•
Exempel A: Ny mindre bio-KVV på Rya, med
beaktande av hantera markutrymme, drift
parallellt med byggnation, nyttja ackumulator etc.
Eventuellt ansluta Fristad, om mervärde netto
•
Exempel B: Ny / delvis bio-HVC på Rya
•
Exempel C: Delvis/stegvis renovera Rya
anläggningarna över en period
•
Exempel D: Annan kombination, såsom initial
interimistisk respektive senarelagt långsiktig
lösning

Vidareutveckla investeringsunderlag – forts
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Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde & risk överförs till staden via hög skuldsättning i ägda bolag.
Borås Stad fattar ytterst alla investeringsbeslut, utifrån exempelvis miljö, samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
BEMAB står inför tvingande åtgärder inom avloppsrening ARV (reglerad verksamhet) samt förnyelse av bio kraftvärme KVV i Rya
(energimarknad). Uppskattade investeringsbelopp (okt 2013) är ARV 1200 MSEK och KVV 1800 MSEK. Svar på utsänd
anbudsförfrågan väntas vår 2014. Slutligt beslut i Borås Stad väntas tidigast 2014 q4.
Tillfälle finns därmed för Borås Stad och BEMAB att adressera utestående frågor i ärendet.
Investering i energianläggningar innebär exponering mot europeisk volatil energimarknad och professionella investerare. Generellt
beaktar ägare värdeskapande av åtgärder och alternativ utifrån nuvärde av kassaflöden, inte bara årsvisa nyckeltal. Vid tvingande
investering – såsom de BEMAB står inför – är ägares fokus att minimera risk att värde förstörs.
Staden & bolagets process till beslut kan förbättras ytterligare, se nedan. Investeringar utvärderas idag främst mot årsvis u tveckling
av resultat & soliditet, utöver Stadens miljömål. I dag föreligger huvudalternativ, medan reella alternativ saknas. Det finns väsentliga
aspekter att beakta avseende KVV investering, både i perspektiven värdeskapande & resultat:
Marknadens uppfattning om framtida utveckling på energimarknaden är i dagsläget konservativ, t ex prisutveckling
•
Störst osäkerhet & inverkan är framtida intäkter från el, kombinerat med intäkt från elcertifikat. BEMABs elprisprognos (okt
•
2013) är betydligt mer optimistisk än marknadspris & oberoende aktörer.
•
Volym värmeförsäljning kan befaras minska mer än planerat, om planerad ökning av värmetariffer sammanfaller med lägre
elpriser, vilket ökar konkurrenskraften för alternativ, såsom värmepumpar
Kostnad för biobränsle och kapital har signifikant inverkan på värdet, och bör undersökas noggrant.
•
•
BEMAB har redan 2017 hög andel biobränsle & viss mängd fossilbränsle, vilket förändras marginellt med ny KVV.
Inverkan av KVV investeringen blir än viktigare framgent: BEMABs reviderade prognoser (okt 2013) mht investeringar & förändrade
utsikter indikerar en mer utmanande framtid. Implicit förväntas AO Energi stå för större delen av resultat & värdeskapande i BEMAB.
Med mer konservativa prognoser riskerar BEMAB förluster och svag utveckling.
Staden & bolaget bör överväga åtgärder i beslutsprocessen, skapa tydligare underlag och minska risk för värdeförstöring
Utvärdering bör baseras på värde, utifrån diskonterade kassaflöden. Ägarstyrning bör utgå från värde-perspektivet
•
Vidareutveckla investeringsunderlaget, så beslut tydliggör avvägning mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle etc.
•
Föreslagen bio-KVV överstiger ”break even” värde. Insats bör inriktas på att finna realiserbar lösning i rådande
marknadsutsikter – modifierat EMC eller Noll-alternativ. Balansera kostnader, investeringsutgift, risk etc mot värde.
Beakta förändrade förutsättningar: Värde-förstöring inträffar bland energiföretag, intäktsutsikter har fallit och BEMAB i
•
konkurrens med professionella aktörer och investerare

ADVYCE ASAP AB

•

•

•

•
•

•

•
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Prognos intäkter & resultat BEMAB

•
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Prognos & osäkerheter – värmevolymer

•

ADVYCE ASAP AB

Prognos & osäkerheter – el och certifikat

•

Appendix
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Utgångspunkten är att priset på certifikat bestäms av
marginalprissättning utifrån nyinvestering av vindkraft:
•
Elpris + certifikatpris = kostnad för nyinvestering
vindkraft
•
Förväntningar hos investerare i vindkraft på
nordiska marknaden antas följa denna logik
•
Ny vindkraft 500 – 600 SEK/MWh, antas realt
oförändrat till 2050

Exempel
•
Om kostnaden för nytt vindkraftverk är 600
SEK/MWh (Hög 2025) och elpriset förväntas vara
445, antas certifikatpriset bli
155 SEK/MWh
•
Om vindkraftkostnaden är 500 SEK/MWh (Låg
2025), antas certifikatpriset bli
55 SEK/MWh

•

•
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•

BEMAB har tagit fram prognoser som underlag till
ekonomiska kalkyler för kraftvärmeverk EMC.
Profu har 2013 uppdragits prognosera pris på elenergi
och certifikat. Analysen har genomförts utifrån
branschens prognoser och modellering i MARKAL –
”Analys av elcertifikatmarknaden”.

•

30
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Elenergi & elcertifikat, SEK/MWh, realt 2012 värde
•
BEMAB prognos ver 2013-10-30

Pris på el & certifikat – Profu prognos

Appendix
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BEMABs prognos framtagen av Profu 2013 baseras bl
a på följande antaganden
•
Elpris + certifikatpris = kostnad för nyinvestering
vindkraft
•
Förväntningar hos investerare i vindkraft på
nordiska marknaden antas följa denna logik
•
Ny vindkraft 500 – 600 SEK/MWh, antas realt
oförändrat till 2050
Det finns osäkerheter att beakta. Historiskt har summa
elpris + certifikatpris varierat, se diagram
Ny vindkraft har haft en betydande utveckling inom
teknik och kostnad. Olika uppfattningar finns om
framtida utveckling – såväl onshore som offshore:
We want to reduce the levelized cost of energy
(LCOE) for offshore wind power by up to 40 percent
before the end of the decade”, declares Siemens Wind
Power CTO Henrik Stiesdal.
Förväntningar hos investerare förefaller innehålla
signifikanta osäkerheter avseende framtida
förutsättningar för certifikat & dess prissättning.
•
Kontrollstation regelverk SE & NO var 4e år
•
Viktiga förutsättningar för perioden 2016 -2020
avses kommuniceras ca 15 februari 2014.
•
Oklarheter i ramverk, politiska initiativ samt
aktörers agerande bortom 2020

ADVYCE ASAP AB

•

•

•

•

Pris på certifikat – osäkerheter

Appendix
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•
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Observerationer ur osäkerhetsperspektiv, såsom risk
för lägre certifikatpris än MK prognos Bas
•
MK prognos Bas väsentligt över terminspriser på
marknaden (jan 2014)
•
MK prognos Bas nära scenario Hi
•
Vissa aktörer mer konservativa än MK, t ex pga
förväntad lägre framtida kostnad ny vindkraft

MarkedsKraft (MK) prognos dec 2013 baseras på utbud
& efterfrågan på certifikat: Stor osäkerhet i framtida
certifikatpris, särskilt efter 2020. T ex
•
Regelverk i SE & NO
•
Investerares agerande & förväntningar
•
Väder, pga mer vind SE & vattenkraft NO
Prognosen: Ett stort antal scenarier analyseras &
sammanvägs (vattenföring, pris på el, råvaror etc)
Några tongivande parametrar:
•
Bas: Regelverk ändras var 4e år, avsikt stimulera
investering i vind & förnybart
•
Låg: Oförändrat regelverk, (snarlikt Profu)
MK förväntar ny vindkraft ca 70 EUR/MWh 2020, (ca
630 SEK), vid långsiktigt pris på elcert.
Andra aktörer/investerare menar vindprojekt finns vid
lägre nivåer idag. Vidare att internationell konkurrens
ökar istf minskar, vilket pressar tillverkare av vindkraft

Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast
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Markedskraft, Long Term Price, dec 2013

Pris på certifikat – MK prognos & terminer
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Prognos – certifikat, i beräkning ovan
Utfall och termin enligt SKM, 20 jan 2014
•
•
BEMAB: certifikat Referens, enligt beräkn i Martes
•
MK: certifikat enligt scenario Base
•
Bank: certifikat enligt termin, därefter konstant
(ibland scenario certifikat linjärt till 0 på 15 år)
”Marknadspris”:
•
•
Beräknad enligt samma princip som Profu
•
Certifikat = skillnad mellan ny vindkraft 600
SEK/MWh (nominellt) och elpris (MK Base)
Kostnad ny vindkraft antas nominell konstant
•
Kostnad (EUR/MW) på vindturbiner fortsätter falla
pga stigande ackumulerad volym,
teknikutveckling, ökad konkurrens m m
•
Ökad volym per turbin (GWh/MW) fortsätter pga
teknikutveckling, lokalisering m m

Prognos – elpris (KVV) Sverige plus certifikat
•
BEMAB: elpris och certifikat enl scenario Referens
•
MK Base: elpris och certifikat enl scenario Base
Bank: elpris NordPool termin & därefter inflation, samt
•
certifikat termin (se nedan)
•
”Marknadspris”: MK elpris scenario Base, samt
marknadspris certifikat (se nedan)
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c: Utfall & termin
c: BEMAB Ref
c: MK - Base
c: Market
c: Bank

Cert pris Sverige, nom, SEK/MWh

El & cert : MK Base
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El & cert : BEMAB

El KVV & cert pris, nom, SEK/MWh

Prisprognos jämförelser – elenergi & certifikat
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Effektivisering inte enbart drivet av energi:
T ex Sweco 2nd opinion 2010 till BEMAB: ”
… såväl fastighetsägare som hyresgäster som kräver
att större renoveringar ska innebära att
energianvändningen minst halveras samt att all
nybyggnation ska ha ett energibehov som motsvarar
kraven för passivhus

•

Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast

ADVYCE ASAP AB

•

•

0

200

% värmetaxa
Medelintäkt, SEK/MWh
Värme Ref, GWh
Värme Lo, GWh

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

?

34

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

2026

400

2028

600

2030

800

2032

1000

Värmevolym & pris - BEMAB prognos

2034

1200

2036

•

Osäkerheter finns i framtida värmeleveranser
•
Identifierat i BEMABs scenarier:
Referens = -0,5%/år, Låg = -1,2%/år,
•
Inverkan av priselasticitet, mot bakgrund av
BEMABs avsedda höjning av värmetaxa
•
Förändring i belastningsprofil pga ny teknik,
effektivisering, lokal produktion etc
Sammantaget indikerar ovanstående att scenario Låg
inte är orealistiskt.
Fallande volym kan, sett ur KVV perspektiv, delvis
motverkas av att centrala nätet, 630 GWh 2017, ansluts
till Fristad nätet, 23 GWh. Enligt uppgift kommer
produktionen i Fristad behövas bytas.
Emellertid värdet av detta är oklart
Volymfallet fördröjs endast ca 4 år, Låg
•
•
Lönsamhet för investering i dylik nätanslutning vs
ny produktion har inte studerats i detta uppdrag

•

2038

Värmevolym försäljning – osäkerheter

Konfidentiell
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Inverkan av lägre elpriser, än Profu’s elprisprognos
•
Lägre elpriser ökar konkurrenskraften för
alternativ till fjärrvärme, såsom värmepump
•
Detta torde öka, snarare än minska, priskänslighet & genomförda åtgärder av kunder

•
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* Sven Werner, Fjärrsyn rapport 2009:5

En illustrativ & förenklad skattad inverkan av prisökning
•
Antag volym 666 GWh 2012 konstant, exklusive
prishöjning (dvs om 0% prishöjn)
•
BEMABs avsedda prishöjningar genomförs
•
Priselasticitet -0,35%,1 års fördröjd effekt
•
Resultat: Volym faller till nivåer som motsvarar
scenario Låg 2025

•
•

2004

2003
Prisökning

2007

Volym bostäder & lokaler

2008
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% värmetaxa
Värme Lo, GWh

2019
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Illustration prognos, inkl inverkan av priselasticitet
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•

8,0%

BEMAB värmevolym & prishöjning

2009

10,0%

Utfall 2002 – 2012

2010

2022

•

2011

2023

Profu anlitades 2013 för att prognosera framtida
värmevolymer. Analysen är omfattande analys, t ex
befintlig & ny bebyggelse, effektivisering, värmepump,
varmare klimat samt kundintervjuer.
Priselasticitet i värmeleverans Borås skattades till -0,38
för 2002 – 2012, genomsnitt Sverige -0,35 *
Dock oklart hur detta använts i Profu’s prognos; som
framskriver 677 GWh 2012 till 665 GWh år 2015.
BEMABs prognos initialt mer konservativ, från 649
GWh 2013 till 653 år 2017 & faller därefter, se figur
2012

2024

•

Värmevolym – osäkerhet pga priselasticitet
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2025
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Diskussioner pågår avseende möjliga framtida
förbrukningsmönster för värme
•
Värmevolymer minskar i absoluta termer
•
Förbrukningsprofilen förändras, beroende på
kategorier av kunder och användning
•
Konsekvenser för produktion i fjärrvärmesystem
kan bli betydande
•
Konsekvenser för fjärrvärmedistribution
Antag varaktighetsdiagrammet förändras enligt
vidstående illustration till 2034, scenario Låg.
Total producerad volym fallit 100 GWh
•
•
Kundernas värmeefterfrågan förändrats pga
åtgärder, t ex ny teknik, effektivisering, kombinera
värmepump & köpa spetsvärme m m
•
Lokal produktion, t ex lokal spillvärme
Ovanstående tendenser har observerats,
•
bl a i Stockholmsregionen under senare år
I ett dylikt scenario förändras förutsättningarna för
produktionsanläggningar: Kortare utnyttjningstid, annat
driftmönster såsom större reglering av produktion, samt
inverkan på anläggningens kostnader och
intjäningsförmåga
BEMAB har dock agerat proaktivt, i och med
investering i 37 000 m3 ackumulator, bl a för utjämna
belastningsvariationer
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•

•

•

•

•

•

630 GWh

Ny KVV

Ny KVV
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550GWh
GWh
530

225 MW

Fiktiv illustration, Borås centrala nät
Scenario Låg 2034 ?

225 MW

Varaktighetsdiagram, Borås centrala nät
Scenario Referens 2017

Värmevolym – osäkerhet pga belastningsprofil
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BEMAB AO - Scenario = Referens
MSEK
2013 2014 2015
Intäkter, före eliminering
Hushåll
92
92
92
Biogas
61
64
69
Energi, inkl ny KVV
587
608
625
VA, inkl ny ARV
164
172
184
Vattenkraft
14
12
11
Återvinning
100
100
101
Övrigt BEMAB
154
155
155
Summa AO, brutto
1171 1203 1237
Resultat per AO, inkl avskrivning & räntor
Hushåll
0,7
1,0
1,2
Biogas
3,5
0,7
0,9
Energi, inkl ny KVV
31,0 42,5 58,8
VA, inkl ny ARV & avsättn
0,0
0,0
0,0
Vattenkraft
4,3
2,0
2,3
Återvinning
7,5
5,8
4,8
Övrigt BEMAB
-4,4
-3,1
-7,7
Summa AO
42,6 48,9 60,3
% AO Energi & Vattenk raft
83% 91% 101%
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2017
92
77
731
211
11
104
155
1380
1,6
0,8
7,9
0,0
1,5
3,7
-2,3
13,1
72%

2016
92
74
640
197
11
102
155
1270
1,6
-0,9
72,6
0,0
1,6
3,5
-2,7
75,7
98%

BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
och illustrativ, med avsikt att vara konservativ.
Observation: AO Energi & Vattenkraft väntas stå för
större delen av BEMABs resultat under lång tid.
OBS – AO Vattenkraft baserad på elprisprognos enligt
Handlingsplan 2013-06-10, dvs lägre elpris än KVV

ADVYCE ASAP AB

•

•

•

BEMABs prognos, sep 2013

Appendix

1,6
-0,1
18,4
0,0
2,1
5,5
-1,7
25,7
80%

92
81
744
225
11
108
156
1416

2018

1,6
1,0
28,2
0,0
4,1
5,9
-1,7
39,0
83%

92
81
756
241
14
108
156
1447

2019
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1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,4
0,1
1,2
1,1
1,6
1,9
2,2
2,6 -1,6 -0,8 -0,3 0,4
0,4
0,4
43,9 48,0 48,6 48,8 50,7 51,3 54,6 55,3 61,8 68,8 80,2 80,2 68,0 65,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
3,9
3,8
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
6,7
7,1
7,4
8,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
-1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
55,0 59,1 61,2 62,4 59,7 60,6 64,2 65,3 67,7 75,4 87,2 87,9 75,7 73,3
87% 88% 86% 85% 92% 91% 91% 90% 97% 96% 96% 95% 94% 94%

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
770 780 786 793 800 805 812 818 828 835 843 852 820 828
257 274 279 282 285 286 287 289 290 293 296 296 296 296
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
108 108 108 108 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
1477 1504 1515 1524 1530 1536 1545 1552 1563 1573 1584 1593 1561 1569

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Att observera
•
BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
& illustrativ, under omarbetning avseende såväl externa
som koncerninterna förutsättningar.
Därmed finns ännu signifikanta osäkerheter, varför
nedanstående tal kan således komma att ändras
•
Vidare är prognosen till stor del baserad på
Handlingsplan 2013-06-10, vilken är föremål för
justering och uppdatering.

(Obs - under bearbetning)
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Granskning av beslutsunderlag Energi- och Miljöcentrum

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: www.boras.se/revisionskontoret
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Sammanfattande bedömning
Borås Energi och Miljö AB (nedan BEMAB eller bolaget) planerar investeringar i ett Energi- och
miljöcentrum (EMC) med kraftvärmeverk (KVV) och ett avloppsreningsverk (ARV) i Sobacken
utanför Borås. Investeringarna – beräknade till ett belopp på 3,2 mdr – är de största och mest
långsiktiga Borås Stad stått inför. BEMAB har inför beslut i Kommunfullmäktige tagit fram
beslutsunderlaget ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk – för nästa
generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat 2014-11-14, nedan kallat Underlag 2014).
Nuvarande avloppsreningsverk vid Gässlösa är föråldrat och har en otillräcklig kapacitet.
Biobränslepannorna vid Ryaverken (Pantängen) har likaledes varit i bruk länge. Avfallspannorna
vid Ryaverken har en beräknad återstående drifttid på 20-25 år. Detta innebär att området vid
Pantängen för överskådlig framtid kommer att användas av BEMAB. Eventuella alternativa
användningsområden för ytorna vid Pantängen är en mycket långsiktig samhällsplaneringsfråga
för staden, och i beräkningarna av kostnader för en ny förläggning av KVV har inte saneringen
av området vid Pantängen medräknats. Med tanke på områdets industriella historia med
förorenad mark får risken för betydande saneringskostnader bedömas som hög.
I det så kallade inriktningsbeslutet 2011 gav Kommunfullmäktige BEMAB klartecken att fortsätta
bereda en investering vid Sobacken. Detta vägval gjordes trots att Pantängen/Kranshult var de
alternativ som rekommenderades ur ett lönsamhetsperspektiv. Bolagets styrelse,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige var beredda att ta en merkostnad för att flytta ut
KVV från den centrala belägenheten i staden. Eftersom alternativen var bristfälligt utredda och
kalkylerna osäkra var det dock oklart hur stora dessa merkostnader var.
Stadsrevisionens övergripande bedömning är att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande
sätt som underlagen från 2010 och 2011. Det är inte möjligt för Kommunfullmäktige att ta ett
välinformerat och välgrundat beslut på detta underlag. Många frågor är obesvarade, ett antal av
de slutsatser som presenteras i underlaget saknar belägg, och riskerna för att den planerade
investeringen i ett KVV skall bli olönsam är stora. I likhet med underlaget från 2011 tas framtida
osäkra affärs- och utvecklingsmöjligheter som argument för investeringen.
Stadsrevisionen vidhåller att Kommunfullmäktige inte ges möjlighet att ta ställning till alternativa
lösningar. Framför allt borde ett s k 0-alternativ ha utretts som ett alternativ att ta ställning till i
det slutgiltiga beslutet - att fortsätta verksamheten med nuvarande lokalisering och med
genomförande av de investeringar som är nödvändiga för att säkra successivt minskande
fjärrvärmeleveranser.
Underlag 2014 innehåller inte någon riskbedömning i vilken man visar på – med stöd från källor
– vilka riskerna är och hur sannolikt det är att olika händelser ska inträffa. Resonemang förs om
tänkbara utvecklingar, och en känslighetsanalys presenteras, men för läsaren blir det en
exempelsamling på vad som skulle kunna inträffa, och inte en genomarbetad kalkyl över vad som
kan förväntas med koppling till resultatutveckling.
Investeringarna betecknas reinvesteringar, vilket ger intrycket att det enbart handlar om att ersätta
gamla anläggningar. Det nya kraftvärmeverket har en högre kapacitet för värmeproduktion,
elproduktionen i de nya anläggningarna kommer att dubbleras, och kapaciteten för
biogastillverkning utökas väsentligt. Detta innebär att det till en betydande del bör rubriceras som
nyinvesteringar, på marknader som präglas av osäkerhet när det gäller efterfrågan och
prisutveckling för elproduktion, fjärrvärme och biogas. Detta innebär i sin tur att Borås Stad tar
stora framtida risker genom sitt bolag.
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I Underlag 2014 framhålls att finansieringen av investeringarna ska lösas genom att Borås Stads
internbank lånar upp investeringsmedel på marknaden. Detta innebär att de finansiella riskerna
tas av Borås Stad och dess skattebetalare genom en väsentligt ökad skuldsättning. Den totala
skuldsättningen för Borås Stad via internbanken kommer att öka med närmare 70 % om
nuvarande kalkyl för investeringskostnaden håller. I sammanhanget framhålls att inga skattemedel
tas i anspråk för investeringarna. Detta bör förtydligas för Kommunfullmäktige – Borås Stad
föreslås inte gå in med något kapital i bolaget, men lånefinansieringen kan – om bolaget skulle
uppvisa förluster som en följd av en olönsam investering – givetvis innebära att skattemedel
behöver tillskjutas eftersom Staden är ägare till bolaget och tar upp lån via sin internbank.
Därmed står Borås Stad för riskerna.
Resultatprognosen visar på en svag resultatutveckling inledningsvis på grund av ökade
kapitalkostnader, och först inom en tioårsperiod ett resultat på 50-60 mnkr på årsbasis Prognosen
för resultatutvecklingen bygger på ett antal osäkra antaganden, vilket medför att den är osäker.
Det räcker med begränsade – men inte orealistiska - förändringar av förutsättningarna för att ett
positivt resultat skall vändas till ett negativt och medföra förluster för lång tid.
Det är givetvis svårt att göra några helt säkra uttalanden om hur realistiska olika scenarier är med
utgångspunkt från känslighetsanalysen. Vi kan dock konstatera att det även med antagande om
begränsade pris/kostnadsökningar riskerar att bli årliga förluster. Om investeringskostnaden blir
20 % högre, el- och elcertifikatpriser faller med 20 % och kostnadsräntan ökar med en
procentenhet - vilket får betraktas som ett fullt möjligt scenario - kommer investeringen uppvisa
en resultatförsämring på c:a 70 mnkr, dvs årliga förluster på 10-15 mnkr.
Investeringen i avloppsreningsverket skall i enlighet med ovanstående resonemang bedömas med
delvis andra utgångspunkter, eftersom avkastningskrav saknas. Om ett ekonomiskt sämre
alternativ väljs kommer detta i första hand att drabba VA-kollektivet med ökade kostnader, vilket
riskerar att inte vara förenligt med lagstiftningen.
Stadsrevisionen vill framhålla att det s k inriktningsbeslutet inte är ett formellt beslut. Det
formella beslutet om investeringar i KVV och ARV kvarstår, och Kommunfullmäktige har en
självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och bolagsstyrelse för fortsatt
utredning av framför allt ett s k 0-alternativ med investeringar i Ryaverken/Pantängen (KVV)
och alternativ förläggning av avloppsreningsverket.
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Bakgrund och tidigare bedömningar
Borås Energi och Miljö AB (nedan BEMAB eller bolaget) planerar investeringar i ett
kraftvärmeverk (nedan KVV) och ett avloppsreningsverk (nedan ARV) i Sobacken utanför Borås.
Investeringarna – beräknade till ett belopp på 3,2 mdr SEK– är de största och mest långsiktiga
Borås Stad stått inför.
Nuvarande avloppsreningsverk vid Gässlösa är föråldrat och har en otillräcklig kapacitet.
Biobränslepannorna vid Ryaverken (Pantängen) har likaledes varit i bruk länge. Avfalls- pannorna
vid Ryaverken har en beräknad återstående drifttid på 20-25 år. Detta innebär att området vid
Pantängen för överskådlig framtid kommer att användas av BEMAB. Eventuella alternativa
användnings- områden för ytorna vid Pantängen är en mycket långsiktig samhällsplaneringsfråga
för staden, och i beräkningarna av kostnader för en ny förläggning av KVV har inte saneringen
av området vid Pantängen medräknats. Med tanke på områdets industriella historia med
förorenad mark får risken för betydande saneringskostnader bedömas som hög.
I enlighet med Stadsrevisionens granskningsuppdrag har vi tidigare granskat 1 investeringsberedningen med utgångspunkt från lekmannarevisorns granskningsuppdrag i bolaget och från
granskningen av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I dessa granskningar har revisorerna framför
allt pekat på riskerna med investeringen mot bakgrund av att ett antal för investeringarnas
lönsamhet väsentliga faktorer är mycket osäkra.
En central revisionell fråga är om Kommunfullmäktige förses med ett allsidigt och väl
genomarbetat beslutsunderlag där olika alternativ belyses och där även omvärldsfaktorer
inkluderas. Revisorerna uttalade mot denna bakgrund att den beredning som genomfördes 2010
och 2011 innehöll betydande brister, och att fokus lades på en förläggning till Sobacken trots att
en förläggning till Pantängen och Kranshult var de mest lönsamma, vilket också framhölls av
såväl bolaget som av utomstående bedömare.
Inledningsvis presenterade bolaget planerna på ett s k energikombinat, i vilket kraftvärme- verket
skulle kombineras med etanol- eller pelletstillverkning, och bolaget framhöll att förläggningen till
Sobacken på detta sätt skulle ge en större flexibilitet, dvs för utveckling av ny affärsverksamhet.
Stadsrevisionen framförde i sammanhanget att det knappast kunde ses som bolagets uppgift att
utveckla denna sorts affärsmöjligheter, och gav en annan syn på begreppet flexibilitet. Om man
på en osäker energimarknad med snabba förändringar låser fast sig i en (mer) storskalig
fjärvärmeteknik för mycket lång tid på en marknad som efterfrågar mindre fjärrvärme, kan detta
knappast ge en ökad flexibilitet. En stor och långsiktig satsning på fjärrvärme riskerar att hålla
tillbaka utvecklingen av alternativa energilösningar genom att behoven av att slå vakt om
fjärrvärmeaffären blir mycket stora.
Bara några år senare har det visat sig att intresset för satsningar på etanol som drivmedel har
minskat dramatiskt, vilket bekräftar problemen med förändringarna på energiområdet. I
omvärlden finns också exempel på mycket stora kommunala felsatsningar i detta sammanhang.

1

- ”Beslutsunderlag Energikombinat 2013”, Borås energi och Miljö AB 2010,
- ”Granskning av beslutsunderlag för energikombinat i Borås”, rapport, Kommunrevisionen 2010-11-10,
- ”Boråsmodellen – för en stad i förändring” – Underlag till inriktningsbeslut om investeringar i kraftvärmeverk
och avloppsreningsverk, Borås Energi och Miljö, 2011-04-04
- ”Granskning av beslutsunderlag för investering i kraftvärmeverk och avloppsreningsverk”, Kortrapport,
Stadsrevisionen 2011-04-29
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I samband med Stadsrevisionens granskning av beslutsunderlaget 2010 och det omtag med
fortsatt utredning som Kommunstyrelsen då initierade, utreddes inte längre frågan om ett
energikombinat enligt den ursprungliga tanken. I det aktuella beslutsunderlaget kallas de
planerade anläggningarna vid Sobacken Energi och miljöcentrum (EMC), men även i detta
alternativ motiveras satsningarna delvis med framtida affärs- och utvecklingsmöjligheter.
Stadsrevisionen framhöll således under det tidiga beredningsskedet att alternativen var bristfälligt
belysta, och pekade också på behovet av en omvärldsanalys i vilken andra kommuners lösningar
på området refererades. En sådan jämförelse skulle också kunna visa på vilka risker för kostnader
över budget som denna sorts mycket stora och komplexa investeringar kan medföra. I stället
framförde bolaget ej kvantifierade miljö- och samhällsekonomiska argument för att lämna den
centrala placeringen vid Pantängen, men inkluderade enligt ovan inte kostnaderna för sanering av
området som en del av de kostnader som projektet skall bära.

Investeringsberedning 2011-2014
Kommunstyrelsens beredning
Efter det så kallade inriktningsbeslutet i Kommunfullmäktige 2011 har bolaget fortsätta att
bereda en investering vid Sobacken. Detta vägval gjordes således trots att Pantängen/ Kranshult
var de alternativ som rekommenderades ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutsatsen var att bolagets
styrelse, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige var beredda att ta en merkostnad för att
flytta ut KVV från den centrala belägenheten i staden. Eftersom alternativen var dåligt utredda
och kalkylerna osäkra var det dock oklart hur stora dessa merkostnader var.
Kommunstyrelsen har genomfört flera s k ”second opinions” med hjälp av konsulter. I den tidiga
beredningsfasen engagerades Sweco 2 för att göra en utomstående bedömning, därefter har
AdvyceAsap AB konsulterats, och inför beslutet i Kommunfullmäktige har slutligen företaget
Grontmij handlats upp för att bedöma det slutgiltiga beslutsunderlaget som skall presenteras för
Kommunfullmäktige.
I såväl Swecos som AdvyceAsap ABs granskningar framhålls investeringarnas risker mot
bakgrund av osäkerheterna på såväl fjärvärme-, biobränsle- som elmarknaderna. AdvyceAsap AB3
framhåller att Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde och risk förs över till
staden via hög skuldsättning i ägda bolag, att investeringar i energianläggningar innebär
exponering mot europeisk osäker energimarknad och professionella investerare. Konsulterna
pekar på att marknadens tendenser när det gäller prisutveckling på för investeringen viktiga
områden är ogynnsam och prognoserna är osäkra. Störst osäkerhet råder när det gäller elpriser,
men även volymen försäljning av fjärrvärme, kostnaden för biobränsle och låneräntan är osäkra.
Osäkerheten medför enligt bedömarna stora risker, att investeringen är riskfylld och vid en
ogynnsam – men inte orealistisk – utveckling kan bli olönsam. Konsulterna rekommenderar
Staden och bolaget att överväga åtgärder i beslutsprocessen och skapa ett tydligare underlag med
inriktning mot att finna en realiserbar lösning i rådande marknadsutsikter.
Bedömning av Borås Energi och Miljös investeringsberedning

2
3

”Second opinion på Borås Energi och Miljö AB:s utredning av nytt energikombinat”, Sweco, 2010-06-02
Information från Stadskansliet
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Kommunstyrelsen har givit bolaget i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag inför beslut i
Kommunfullmäktige. Nedanstående bedömningar utgår från det beslutsunderlag som kommer
att presenteras för ledamöterna i Kommunfullmäktige ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk
och avloppsreningsverk – för nästa generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat 2014-1114, nedan kallat Underlag 2014). 4
I ovanstående bakgrundsbeskrivning framhåller Stadsrevisionen vikten av att presentera ett
genomarbetat och allsidigt beslutsunderlag som gör det möjligt för Kommunfullmäktige att fatta
ett välgrundat beslut. Vi tar därför ställning till och granskar ovan rubricerade material och inte
eventuella bakomliggande analyser och kalkyler, eftersom dessa inte ingår i underlaget till
Kommunfullmäktige.
Underlag 2014 innehåller inte någon riskbedömning i vilken man visar på – med stöd från källor
– vilka riskerna är och hur sannolikt det är att olika händelser ska inträffa. Resonemang förs om
tänkbara utvecklingar, och en känslighetsanalys presenteras, men för läsaren blir det en
exempelsamling på vad som skulle kunna inträffa, och inte en genomarbetad kalkyl över vad som
kan förväntas med koppling till resultatutveckling.
Vi konstaterar att det nya underlaget inte på något avgörande sätt förändrar de bedömningar vi
gjorde i granskningarna 2010 och 2011. Vi har framhållit behovet av en jämförande analys av
olika investeringsalternativ inför beslut. En sådan analys har bolaget bortsett ifrån mot bakgrund
av inriktningsbeslutet i Kommunfullmäktige 2011. Stadsrevisionen anser således alltjämt att
Kommunfullmäktige får ett bristfälligt beslutsunderlag och inte ges möjlighet att ta ställning till
alternativa lösningar. Framför allt borde ett s k 0-alternativ ha utretts - att fortsätta verksamheten
med nuvarande lokalisering och med genomförande av de investeringar som är nödvändiga för
att säkra successivt minskande fjärrvärmeleveranser.
När det gäller avloppsreningsverket konstaterades i bolagets bredning och i tidigare beredning
som genomförts av Gatukontoret (konsult) att en lokalisering till Kranshult var den ekonomiskt
och tekniskt försvarbara. Motiven till en lokalisering till Sobacken bygger enligt tillgänglig
information på samlokaliseringsvinster som är osäkra och till vissa delar ej kvantifierade. I detta
avseende tillförs ingen ny avgörande information i Underlag 2014, och på motsvarande sätt som
för KVV ges inte Kommunfullmäktige någon möjlighet att ta ställning till alternativa
lokaliseringar.
Investeringarna betecknas reinvesteringar, vilket ger intrycket att det enbart handlar om att ersätta
gamla anläggningar. Det nya kraftvärmeverket har en högre kapacitet för värmeproduktion,
elproduktionen i de nya anläggningarna kommer att dubbleras, och biogasproduktionen kommer
att utökas väsentligt, varför det till en betydande del ska rubriceras som en nyinvestering. Detta är
väsentligt att framhålla, framför allt mot bakgrund av att man utökar kapaciteten på en marknad
som successivt efterfrågar mindre volymer fjärrvärme, och en elmarknad med osäker
prisutveckling. Rubriceringen reinvestering medför att fokus flyttas från lönsamhetskrav/
avkastningskrav på en nyinvestering till att handla om att ersätta uttjänta anläggningar, vilket ger
en delvis felaktig information till Kommunfull- mäktige.
De synergi/samordningseffekter (i driftläge)av en samlokalisering på Sobacken som bolaget
redovisade kvantitativt 2011 var mycket begränsade, och vi framhöll att dessa var osäkra och helt
4

Kommunstyrelsen har därtill uppdragit åt konsultföretaget Grontmij att genomföra ytterligare en extern en
bedömning av BEMABs investeringsunderlag. Grontmij har enligt uppgift utöver ovanstående underlag tillgång
till kalkyler, mm. Stadsrevisionen har inte tagit del av detta utökade underlag.
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marginella i förhållande till de förluster en felinvestering kan leda till. Vi pekade också på att
Sweco i sin s k second opinion från 2010 framhåller att en samordnad byggprocess (för KVV och
ARV) ställer mycket höga krav på beställaren, och att Gatukontoret i sin ursprungliga utredning
om ARV bedömde att samlokaliseringsvinsterna var mycket begränsade, och att de kan göras
också vid en placering i Kranshult.
I Underlag 2014 tillförs ingen ny, kvantitativ information om samordningsvinster/
synergieffekter. Stadsrevisionens bedömningar från tidigare granskning kvarstår, dvs de
samordningsvinster som tidigare har presenterats är osäkra och otillräckliga för att motivera en
samlokalisering. I Underlag 2014 framhävs därutöver ytterligare ”synergieffekter” för
användningen av anläggningarna på Sobacken, formulerade som ”möjligheter”. Dessa berör en
mängd olika områden. Utvecklingsmöjligheterna går inte att värdera, och realismen i dem kan
inte bedömas.
Enligt ovan har i den tidigare beredningen miljövinster av en förläggning till Sobacken
framhållits. Nettoeffekterna har emellertid varit svåra att belägga, och i samband med
”inriktningsbeslutet” reducerades miljöargumenten till värdet att få ut verksamheten från det
centrala läget. I Underlag 2014 framförs likaledes ett stort antal miljömässiga argument som inte
är kvantifierade och som inte kan bedömas. De miljövinster som framförs i Underlag 2014
hänförs till en fördubblad elproduktion och fjärrvärmeproduktion med ökad andel biobränsle.
Stadsrevisionen konstaterar att en minskad efterfrågan på fjärrvärme och ett prognosticerat
elöverskott med fallande priser, givetvis kan medföra att denna miljövinst i förlängningen uteblir.
Det kan inte bli en samhällsekonomisk miljövinst att producera el på en marknad som har ett
överskott på el producerad av förnyelsebara energikällor, och inte heller att bygga en
överkapacitet för fjärrvärmeproduktion. I tillägg kommer detta att kunna medföra förluster för
bolaget.
Tidigare har bolaget framfört ett antal ej kvantifierade vinster/fördelar med en förflyttning till
Sobacken, med avseende på en alternativ användning av Pantängen. Stadsrevisionen framhöll i
detta sammanhang att samhällsplanering låg utanför uppgiften för investeringsberedningen, att
visionerna saknade realism med tanke på att området kommer att användas av BEMAB i
ytterligare 20-25 år, och att området är förorenat av industriell verksamhet och därför sannolikt
olämpligt för bostadsbyggnation. Den alternativa användningen av Pantängen utvecklas inte i
Underlag 2014, och Stadsrevisionens tidigare bedömning om att en förflyttning av anläggningarna
från Pantängen inte skall räknas med i Sobacken-alternativet som en vinst, vare sig
kommunalekonomiskt, samhällsekonomiskt, eller miljömässigt, kvarstår. I tillägg borde en
sanering av området tas med som en kostnad för förläggning till Sobacken, något som inte finns
med i kalkylen.
Investeringskostnaden är beräknad till närmare 3,2 mdr SEK. I Underlag 2014 görs ingen jämförande
analys om detta är realistiska kostnader, exempelvis genom att jämföra med liknande
investeringar i andra kommuner. Sådana jämförelser skall enligt uppgift vara gjorda, men det är
inte ett material som presenteras för Kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. Med liknande
generella resonemang som förs i Underlag 2014 kan Stadsrevisionen peka på det faktum att
investeringarna i KVV och ARV är stora, komplexa projekt, vilket innebär betydande risker för
att ursprungliga budgetramar inte håller. Det är mycket vanligt att stora och komplexa
investeringsprojekt med många entreprenader inte håller ursprunglig budget.
Kapitalkostnader. I Underlag 2014 framhålls att finansieringen av investeringarna skall lösas genom
att Borås Stads internbank lånar upp investeringsmedel på marknaden. Detta innebär att de
finansiella riskerna tas av Borås Stad och dess skattebetalare genom en väsentligt ökad
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skuldsättning. Den totala skuldsättningen för Borås Stad via internbanken kommer att öka med
närmare 70 % om nuvarande kalkyl för investeringskostnaden håller.

I Underlag 2014 framhålls att inga skattemedel skall tas i anspråk för investeringarna. Detta bör
förtydligas för Kommunfullmäktige – Borås Stad föreslås inte gå in med något kapital i bolaget,
men lånefinansieringen kan – om bolaget skulle uppvisa förluster som en följd av en olönsam
investering – givetvis innebära att skattemedel behöver tillskjutas eftersom Staden är ägare till
bolaget och tar upp lån via sin internbank, och därmed står för riskerna, vilka ytterst bärs av
skattebetalarna.
När det gäller lönsamheten bör investeringarna i KVV och ARV hållas isär. Investeringar i ARV
har inga avkastningskrav och skall bäras av VA-kollektivet, vilket också framhålls i Underlag
2014. I enlighet med vad som påpekats ovan identifierades i investeringsberedningarnas
inledande faser Kranshult som det för ARV ekonomiskt försvarbara alternativet, och frågan
kvarstår om det går att motivera en lokalisering vid Sobacken mot bakgrund av lagstiftningens
krav och VA-kollektivets intressen. De samordningsvinster som förs fram är begränsade och
osäkra.
Lönsamheten för investeringen i KVV är beroende av ett antal faktorer, varav en lönsam ökad
elproduktion är mest avgörande. Bolaget har enligt uppgift gjort ett antal analyser av framtida eloch fjärrvärmeleveranser, liksom av elpriser, elcertifikatpriser och fjärvärmetaxa. Trovärdigheten i
dessa antaganden går inte att bedöma. Antaganden om elpriser och elcertifikatspriser är att dessa
kommer att vara som dagens marknadspriser 5. Enligt bedömningar av Energimyndigheten och
Energimarknadsinspektionen kommer Sverige att ha ett betydande elöverskott under överskådlig
framtid med sannolikt låga priser som följd.
Med satsningen på fördubblad elproduktion ökar Borås Stad genom sitt bolag sin riskexponering
på en mycket osäker marknad, en affärsutveckling som enligt Stadsrevisionen innebär stora risker
för staden och som knappast är en kommunal uppgift. Om satsningen slår fel, riskerar bolaget
mångåriga förluster.
En ökad produktion av biogas planeras. Biogasens kund är idag Borås Lokaltrafik AB. Frågan om
Västtrafiks upphandling av lokaltrafiken är för närvarande inte rättsligt avgjord. Det innebär att
det finns en betydande risk för att biogasen inte har någon framtida avsättning för drift av bussar.
Biobränsle – i Underlag 2014 förs ett resonemang om kostnadsutvecklingen när det gäller
biobränslen, framför allt bedömer man att det skall vara möjligt att hålla nere kostnaderna genom
att man säkerställer leveranser från lokala skogsägare. Lägre utsläpp av kväveoxider bedöms av
bolaget kunna medföra en minskad kostnad på årsbasis med drygt 5 MSEK när det gäller
Miljöavgifter. Drift- och underhållskostnader bedöms kunna minska med 2-5 MSEK på årsbasis. Det
går inte att bedöma realismen i uppgifterna.
Resultatprognosen har gjorts för hela affärsområde Energi eftersom detta helt domineras av
fjärrvärmedelen. Med de antaganden om priser och volymutveckling som enligt ovan har gjorts,
prognosticeras en svag resultatutveckling inledningsvis på grund av ökade kapitalkostnader, och
först inom en tioårsperiod ett resultat på 50-60 mnkr på årsbasis. Stadsrevisionen konstaterar att
prognosen för resultatutvecklingen bygger på ett antal antaganden. Antagandena är osäkra, vilket
medför att prognosen om resultatutvecklingen också är osäker. Det räcker med begränsade –

5

Källorna uppges vara Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities
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men inte orealistiska - förändringar av förutsättningarna för att ett positivt resultat skall vändas till
ett negativt och medföra förluster för lång tid.
I Underlag 2014 genomförs en känslighetsanalys. Avsikten med en känslighetsanalys är att visa på
hur känsligt kalkylresultatet är för förändringar av ingående värden. Stadsrevisionen har inte tagit
del av de kalkyler som utgör underlag för känslighetsanalysen. I vår granskning av Underlag 2014
utgår vi från beräkningarna så som det presenteras i Underlag 2014 och visar på hur känsligt
resultatet är för relativt begränsade förändringar av förutsättningarna.
Om känslighetsanalysens sämsta scenario skulle inträffa innebär detta att resultatet försämras
med 75 MSEK på årsbasis. Detta betyder i sin tur att det beräknade positiva resultatet på 50-60
MSEK vänds i årliga förluster. Sämsta scenariot i känslighetsanalysen innebär följande
antaganden, en minskad efterfrågan på fjärrvärme med 10 % på årsbasis, ett prisfall på el och
elcertifikat på 20 %, en ökning av priset på biobränsle med 10 %, en ökning av
investeringskostnaden på 10 %, samt en höjning av kostnadsräntan på en procentenhet.
Om investeringskostnaden blir 20 % högre, el- och elcertifikatpriser faller med 20 % och att
kostnadsräntan ökar med en procentenhet – vilket får betraktas som ett fullt möjligt scenario –
kommer investeringen uppvisa en resultatförsämring på c:a 70 mnkr, dvs årliga förluster på 10-15
mnkr. Det är givetvis svårt att göra några helt säkra uttalanden om hur realistiska olika scenarier
är. Vi kan dock konstatera att det med antaganden om begränsade pris/kostnads- ökningar
riskerar att bli årliga förluster. Eventuella ökningar av biobränslepriser har här inte medtagits, och
inte heller en minskning av fjärrvärmeefterfrågan. Det senare är en trolig utveckling, och skulle
öka förlusterna ytterligare.
Investeringen i ARV skall i enlighet med ovanstående resonemang bedömas med delvis andra
utgångspunkter, eftersom avkastningskrav inte finns. Om ett ekonomiskt sämre alternativ väljs
kommer detta i första hand att drabba VA-kollektivet med ökade kostnader. Eftersom
samlokaliseringvinsterna är begränsade och delvis inte kvantifierade, går det inte att säkert avgöra
om kostnaderna i driftläget är lägre i alternativet Sobacken än i Kranshult.
Stadsrevisionen vill avslutningsvis framhålla att det s k inriktningsbeslutet inte var ett formellt
beslut. Det formella beslutet om investeringar i KVV och ARV kvarstår, och
Kommunfullmäktige har en självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och
bolagsstyrelse för fortsatt utredning av framför allt ett s k 0-alternativ med investeringar i
Ryaverken/Pantängen (KVV) och alternativ förläggning av avloppsreningsverket.
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Missiv
2014-12-08
Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen

GRANSKNING AB BESLUTSUNDERLAG – ENERGIOCH MILJÖCENTRUM
Borås Energi och Miljö AB planerar investeringar i ett Energi- och miljöcentrum (EMC) med
kraftvärmeverk och avloppsreningsverk i Sobacken utanför Borås. Investeringarna – beräknade
till ett belopp på 3,2 mdr – är de största och mest långsiktiga Borås Stad stått inför. BEMAB har
inför beslut i Kommunfullmäktige tagit fram beslutsunderlaget ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk – för nästa generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat
2014-11-14, nedan kallat Underlag 2014).
Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första revisorsgruppen bedömer att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande sätt som underlagen från 2010 och 2011. Vi bedömer
att underlaget är otillräckligt för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat och
välgrundat beslut. Många frågor är obesvarade, och ett antal av de slutsatser som presenteras i
underlaget saknar belägg. Vi vidhåller bedömningen från tidigare granskningar att Kommunfullmäktige inte ges möjlighet att ta ställning till alternativa lösningar.
Inriktningsbeslutet (Kommunfullmäktige 15 december 2011) är inte ett formellt bindande beslut.
Det formella beslutet om investeringar i kraftvärmeverk och avloppsreningsverk kvarstår, och
Kommunfullmäktige har en självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och
bolagsstyrelse för fortsatt utredning.
-

Mot bakgrund av de stora risker som är förenade med investeringarna bör bolaget och
Kommunstyrelsen fördjupat utreda möjligheten att fortsätta verksamheten med nuvarande lokalisering vid Pantängen med genomförande av de investeringar som är nödvändiga för att säkra successivt minskande fjärrvärmeleveranser. En fördjupad utredning av
alternativ förläggning av avloppsreningsverket bör genomföras samt ingå i beslutsunderlaget.

Ingwer Kliche
Lekmannarevisor
Borås Energi och Miljö AB

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande
Första revisorsgruppen

Ola Sabel
Revisionschef

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
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Från Borås Energi och Miljö AB
Protokollsutdrag 2014-11-13

§ 173 EMC, Beslutsunderlag
Gunnar Peters redogjorde för de synpunkter som inkommit på remissutgåvan och styrelsen enades om att ett antal
förändringar skall införas i det slutliga beslutsunderlaget.
Eike Junke föreslog att ett kapitel skulle införas avseende
konsekvenser om projektet inte genomförs. Ordförande
föreslog att kapitlet ej skulle införas. Efter omröstning
fann ordförande att styrelsen hade beslutat i enlighet
med ordförandens förslag. Eike Junke reserverade sig till
förmån för införande av textförslaget.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö har under mandatperioden erhållit kunskap och information som diskuterats
och värderats under styrelsemöten, seminarier och andra
möten. Kunskapen och informationen, som erhållits bl a
av bolagets tjänstemän, externa specialister och konsulter
har omfattat teknik, ekonomi (inklusive finansiering),
miljö, juridik samt möjligheter och risker. Styrelsen har i
samråd med bolagets tjänstemän utformat beslutsunderlaget och anser att detta väl svarar mot uppdraget som styrelsen fick av kommunfullmäktige den 15 december 2011.
Styrelsen är därvid fullt enig till den rekommendation
för respektive anläggnings beräknad projektbudget som
förutsätter att dessa uppförs samtidigt.

Beslut
Styrelsen beslöt
att	till Kommunfullmäktige redovisa uppdraget i enlighet
med detta beslutsunderlag
att	rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett
nytt kraftvärmeverk pä Sobacken med en projektbudget pä 1 810 miljoner kronor.
att	rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett
nytt avloppsreningsverk pä Sobacken med projektbudget på 1 357 miljoner kronor.
Vid protokollet
Linda Willhelmsson
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2014-11-14

BESLUTSUNDERLAG
Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk - för nästa generations
boråsare i en stad i utveckling
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Sammanfattning och beslutsförslag
Beslutsunderlaget redovisar noggrant uppdraget som Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö
den 15 december 2011. Uppdraget var att bolaget skulle ta fram investerings- och resultatkalkyler
samt nödvändiga tillstånd och ett förslag till finansiering för ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken.
Framtidens miljöutmaningar är större än någonsin med de begränsade resurser som jorden har. Invånarna i Borås skall även fortsättningsvis kunna lita på att värmen fungerar kyliga vinterdagar, att
avlopp och avfall tas om hand på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt med stor hänsyn tagen till klimatpåverkan, miljöpåverkan och den egna ekonomin.
Beslutet som togs av Kommunfullmäktige hade föregåtts av omfattande och utförliga utredningar
sedan mitten av 1990-talet med målet att kunna ersätta befintligt kraftvärmeverk senast 2013 då
ersättningen för elcertifikaten upphörde och då rekommenderad drifttid för tryckkärl (biopannorna)
överskridits. Att befintligt kraftvärmeverk, som byggdes 1965 och är en av Sveriges äldsta baslastanläggningar, fortsättningsvis skall kunna leverera fjärrvärme med hög tillgänglighet är inte sannolikt.
Om en av de två befintliga pannorna skulle bli otillgänglig uppgår enbart merkostnaderna för alternativ produktion till ca 55 miljoner kronor per år.
Avloppsreningsverket på Gässlösa, som byggdes 1934, har inte heller den kapacitet som motsvarar
befolkningsexpansionen i Borås. Detta innebär att rådande miljötillstånd överskrids när avloppsvatten
släpps till Viskan. Drift- och underhållskostnaderna för befintligt kraftvärme- och avloppsreningsverk
ökar generellt i slutet av den tekniska livstiden.
De nya anläggningarna behöver fungera från första dagen efter driftsättning och med minst den livstid
som befintliga anläggningar uppnått d.v.s. 50 respektive 80 år. Av denna anledning har anbudsförfrågningarna utformats att anläggningarna skall innehålla den bästa tillgängliga teknik som finns för att
kunna svara upp mot de tillstånd som Miljödomen anger, samtidigt som tekniken skall vara beprövad
och tillförlitlig.
Om man vetat vad vi vet idag om hållbarhet och kretslopp då nuvarande anläggningar byggdes, skulle verksamheterna med största sannolikhet varit samlokaliserade redan från start. Således kan idag
betydelsefulla synergieffekter erhållas - både byggnadsmässigt och driftmässigt - om båda dessa reinvesteringar uppförs samtidigt som ett system. Vid samförläggningen av rörnäten från centralorten till
Sobacken förläggs även en ny elkraftmatning. Därmed får Borås en tredje inmatningspunkt av elkraft.
Då Borås troligtvis ytmässigt expanderar staden i riktning söderut finns redan fjärrvärme- vatten och
avloppsnäten på plats och redo för denna utvidgning.
Ytterligare fördelaktiga utvecklingsmöjligheter kan i framtiden bli aktuella som exempelvis att anpassa
produktionskapaciteten efter värmebehovet då de befintliga avfallspannorna behöver bytas ut. Närvärmenätet i Fristad kan anslutas till det centrala fjärrvärmenätet, vilket innebär att det inte behöver
ske någon reinvestering av befintlig produktionsanläggning i Fristad. Med ett nytt avloppsreningsverk
kan också mindre och befintliga reningsverk anslutas till det centrala avloppsnätet och därigenom vinner vatten- och avloppsverksamheten stordriftsfördelar. Detta är enbart några exempel på framtida
mervärden eller som Jonathan Swift uttryckte det: ”Att vara visionär är att se det som är osynligt för
andra”.
I inriktningsbeslutet från Kommunfullmäktige ingår inte att reinvesteringarna skall genomföras och det
är en anledning till varför anbud inte har begärts på samtliga entreprenader. Anbud för de sju största
entreprenaderna har inkommit som tillsammans utgör ca 65 % av den totala entreprenadsumman;
förberedande mark, ångpanna, bränslehantering, turbin, avloppsreningsverk, rötkammare och bygg
av processanläggningar. Övriga entreprenader är kalkylerade genom bland annat budgetofferter och
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våra gemensamma samlade erfarenheter från tidigare byggnationer. Att utforma och lämna ett anbud
kostar mellan 2-4 miljoner kronor för anbudsgivarna och därför är det viktigt att behandla processen
ödmjukt och respektfullt så att båda parter blir ”vinnare”.
Sammanfattningsvis: med ägardirektivet och det aktuella uppdraget som grund omfattar beslutsunderlaget miljö, teknik och ekonomi. De rekommendationer som följer är baserade på de prognoser på
omvärldsfaktorer som kan påverka reinvesteringarna, på de anbud som erhållits och på de förhandlingar som pågår. Anläggningarnas tekniska livslängd uppgår till ca 70 år och den ekonomiska livslängden är ca 25 år. Detta innebär att anläggningarna kommer att utgöra en viktig resurs för stadens
framtida utveckling, där förändringarna i omvärlden kommer att påverka dem precis såsom förändringarna i omvärlden har påverkat befintliga anläggningar. Flexibilitet och mångsidighet i till exempel
bränsleval och reningsmöjligheter har hitintills varit framgångsfaktorer för verksamheterna och är fortsatt beaktade i projekteringen för de kommande anläggningarna.
Nedan följer kortfattat beskrivningar till varför anläggningarna behöver byggas och dessa perspektiv
behandlas även inne i dokumentet.
Ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk behöver byggas:


för att förse Borås med en infrastruktur som går i takt med stadens utveckling.



för att klara miljökraven för utsläpp av avloppsvatten.



för att det behövs en anläggning som har en hög tillgänglighet för att säkra fjärrvärmeleveranser.



för att följa ägardirektiven om att vi skall ta hand om jordens resurser på allra bästa sätt.



för att ge möjlighet för staden att använda frigjorda ytor för annan verksamhet.

För att få den mest driftekonomiska lösningen för anläggningarna:


har ett omfattande antal förstudier genomförts avseende teknik och ekonomi.



har benchmarking genomförts avseende flertalet nya kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt ett
antal längre ledningsdragningar.



skall konventionell/etablerad teknik användas.

De nya anläggningarna kommer att ge miljövinster såsom:


högre resurseffektivitet, fjärrvärmesystemets totalverkningsgrad ökar markant.



ökad mängd el från förnybar energi.



mindre mängd utsläpp av kväve, fosfor och BOD (organiska ämnen) till Viskan.



minskade koldioxidutsläpp lokalt, men framförallt globalt.



mindre antal transporter i centrum.

Den ekonomiska påverkan för Borås invånare/kunder innebär att:


inga skattemedel tillförs reinvesteringarna.



respektive anläggning skall bära sina egna reinvesteringskostnader.



fjärrvärmepriset kommer fortsatt att motsvara rikssnittet och vara konkurrensmässigt mot andra
uppvärmningsalternativ.



vatten- och avloppstaxan kommer att fortsatt att ligga under rikssnittet.
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Under förutsättning att anläggningarna uppförs samordnat gäller för respektive anläggning beräknad
projektbudget, vilka anges i rekommendationen till styrelsen.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslås med stöd av denna beslutshandling besluta:
att

till Kommunfullmäktige redovisa uppdraget i enlighet med detta beslutsunderlag.

att

rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken med
en projektbudget på 1 810 miljoner kronor.

att

rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken
med en projektbudget på 1 357 miljoner kronor.

Borås Energi och Miljö AB

Gunnar Peters
Verkställande direktör
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

I arbetet med att uppfylla Borås Stads vision och uppsatta miljömål är Borås Energi och Miljös verksamheter ett viktigt redskap. För bolaget finns det ett antal huvudmål för verksamheten enligt ägardirektivet:


Trygga viktig infrastruktur för boråsarna avseende energiförsörjning, avfallshantering och vatten
och avlopp.



Optimalt resursutnyttjande för att säkerställa en god och långsiktig hållbar energiförsörjning,
avfallshantering och vatten och avlopp.



Minsta möjliga miljöpåverkan för att producera och distribuera energi.



Särredovisning av de olika verksamheterna.

Borås Energi och Miljö behöver nu genomföra två strategiska reinvesteringar, ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk. Dessa är strategiskt viktiga eftersom den infrastruktur som har
byggts under många år skall fortsatt kunna användas av boråsarna även under andra halvan av detta
århundrade. Vi måste därför ta höjd både för hur Borås kommer att utvecklas befolkningsmässigt och
för framtida krav och förväntningar på energisystemet, men också för miljön.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19, § 479
Borås Energi och Miljö AB: s principförslag om ett nytt kraftvärmeverk samt avloppsverk vid Sobacken
godkänns. Bolaget har att inför ett slutligt beslut söka nödvändiga tillstånd, redovisa investerings- och
driftskalkyler.
2011-12-15 togs ett inriktningsbeslut i Borås Kommunfullmäktige om att ett nytt kraftvärmeverk och
avloppsreningsverk skulle uppföras på befintlig miljöanläggning Sobacken. I protokollet § 153 2008/
KS0187 107 står det: ”En placering av kraftvärmeverket på Sobacken förordas av Kommunstyrelsen
på egna meriter trots en väsentlig merinvestering. Samordningen med va-verket, och de bedömda effektivitetsvinsterna, blir därför plusposter som helt eller delvis kommer att motverka merkostnaderna
för flytten till Sobacken.
Kommunstyrelsen föreslår att bolagets förslag till investeringar på Sobacken nu får ett principiellt godkännande. Inför ett slutligt investeringsbeslut i Kommunfullmäktige skall bindande offerter tas fram
och investeringens finansiering förberedas och planeras. Finansieringen samt bedömning av bolagets
konsolidering sker i samarbete med Stadskansliets internbank och Ekonomistyrning.”
Efter inriktningsbeslutet har Borås Energi och Miljö i projektform arbetat fram en miljötillståndsansökan (deldom erhölls 2014-01-20), detaljplan har upprättats, upphandlingar har genomförts och skarpa
anbud har tagits fram för sju entreprenader, ekonomiska kalkyler och förslag på finansiering har tagits
fram i samråd med Stadskansliets internbank och Ekonomistyrning.
I beslutsunderlaget beskrivs vilka anläggningar som behöver uppföras, vilka miljöeffekter som uppstår, hur ekonomin bedöms och hur finansiering ska ske.
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1.2

Reinvestering för fortsatt utveckling

Infrastruktur för avfallshantering, energi- och vatten- och avloppsförsörjning spelar en viktig roll i
samhällsutvecklingen för att forma en långsiktig hållbar stad. Sedan slutet på 1800-talet har Borås
byggt upp en infrastruktur för elförsörjning, vatten och avlopp, och den utvecklingen pågår och kommer att pågå fortsättningsvis. Den 1:a oktober 1894 tändes den första elektriska belysningsstolpen i
Borås.
Bolaget har genom sin verksamhet genom åren utvecklat många olika produkter som gagnar invånarna i Borås. Sedan tio år tillbaka är vi än mer delaktiga i samhällsbyggandet genom de systemlösningar vi haft möjligheten att ta fram för stadens expansion och hållbarhet. Vi ser detta som en viktig
investering för en bra miljö. Borås fortsätter att växa med både människor och verksamheter och ska,
bland annat tack vare väl utvecklad infrastruktur, vara en tilltalande plats att ha sin hemvist i och en
attraktiv ort för att etablera och driva verksamhet i.

1.2.1

Fjärrvärmens utveckling

I Sverige har vi varit tidiga med att fasa ut enskilda skorstenar och ersätta dem med en som är kontrollerad. Det största bidraget för miljön är att fasa ut fossila bränslen som olja och gasol, vilket fjärrvärmebranschen i stort sett har lyckats fantastiskt bra med.
1951 dök tankarna för första gången upp om att bygga ett kraftvärmeverk i Borås med tillhörande
ledningsnät. Det var dåvarande elverkschefen Carl Filip Bobeck som väckte frågan. De svenska städerna insåg att vattenkraften måste kompletteras med kraftvärme.
Efter flera utredningar togs det slutgiltiga beslutet om fjärrvärme den 20 december 1956. Det gällde
en ny ångpanna på Elektra för 1,6 miljoner kronor och ett fjärrvärmenät för cirka 3 miljoner kronor.
Den första fjärrvärmen producerades på Elektra i en oljeeldad ångpanna. Officiellt levererades den
första fjärrvärmen den 1 oktober 1959 till det dåvarande postkontoret på Torggatan och vid årets slut
var 20 kunder anslutna.
1960 enades energinämnden om en ny placering för det nya kraftvärmeverket. Stuarts Kile vid Bäckeskog, Ryaverket. Schaktning påbörjades 1962. Det nya kraftvärmeverket producerade sina första
kilowattimmar den 19 november 1965.
Kraftvärmeproduktion av el med olja försvann successivt i samband med oljekrisen 1973 som blev
alltmer påtaglig i slutet på 70-talet. Det innebar att kraftvärmeverket byggdes om för kol och skogsflis.
I och med att oljetillförseln ströps fick fjärrvärmen en extra skjuts. Nya ledningar byggdes i de centrala delarna och fjärrvärmenätet utvecklades vidare.
Det gäller att ta vara på den energi som finns i samhället, till exempel spillvärme från industrier och
elproduktion och värme från avfall för att kunna nå upp till EUs direktiv. Det som behövs därutöver
bör komma från biobränslen.
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Byggnation av Ryaverket påbörjades 1962.

Historiskt är fjärrvärme en stor miljöhjälte. Den har bidragit med en minskning med cirka 16 miljoner
ton koldioxidutsläpp per år i Sverige fram till nu, jämfört med om olja använts. Fjärrvärmen är hjärtat
i det lokala energisystemet då möjligheten ges att ta tillvara och använda resurser som annars skulle
gå till spillo, som flis från skogsavverkningen samt avfall och överskottsvärme från industrierna.
Många fjärrvärmeföretag utvecklar även sin produktion med kraftvärme som ger både el och värme.
Då utnyttjar man bränslet mer effektivt än om man skulle producera värme och el var för sig. Ofta
använder kraftvärmeverken dessutom bioenergi eller avfall som bränsle.
Inom övriga EU finns en tydlig önskan om att effektivisera energianvändningen med hjälp av fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Det är en kraftfull trend för att åstadkomma det som vi i Sverige redan
har gjort; att ta vara på överskottet av värme i närmiljön och använda de lokala tillgängliga möjligheterna för värme.
Framtidens bränsle vet vi inget om i dag. Fjärrvärme är väl förberedd att växla till det för tillfället bästa bränslet, både utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
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Tillförd energi till produktion av fjärrvärme i Sverige 1980-2012. Källa: Svensk Fjärrvärme.

1.2.2

Avfallshantering i Borås

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. Hälsoaspekterna var
den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara ett bekymmer är avfall idag en
resurs. 1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 lägenheter deltog
genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med fokus på några viktiga punkter; biologisk
behandling, källsortering och förbränning. 1992 öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av
den kända ”Boråsmodellen”.
Modellen att sortera påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det biologiska och det brännbara
avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer under åren och avtal har knutits både med
buss- och taxibolag. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med möjligheten att ta till vara på energin ur
de vita påsarna för fjärrvärme och el.
Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas ur rötat avfall. Minst 40 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma utveckling förväntas
också när det gäller biogödsel.
Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en föregångare och redan tagit många
viktiga steg. Bolaget har tre publika tankställen för privata bilar och stadstrafikens bussar går på biogas.
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1986

2013

Biologisk
behandling
(biogas)

0,4%

16%

54%

18%
Materialåtervinning

53%
30%

29%

Förbränning
(el och värme)

Deponi

Borås utveckling inom avfallsområdet 1986-2013.

1.2.3

Vatten och avlopp i Borås

Vattenverket har genom åren byggts om och
till ett flertal gånger, dels för att säkerställa
driften men även för att förbättra arbetsmiljövillkoren. Bland annat fördubblades
kapaciteten på 1960-talet. 2010 byggdes anläggningen om för att kunna förändra dricksvattenberedningen och åstadkomma ett gott
och luktfritt vatten med nya barriärer mot
bakterier. Den huvudsakliga vattenreningsprocessen ändrades och en helt ny kemikaliebyggnad byggdes. Renoveringsåtgärder
genomfördes också i flera av bassängerna.
Vattnet som hade desinficerats med natriumhypoklorit behandlas nu med monokloramin
och UV-ljus, en behandling som har en bättre
långtidsverkan på vatten i ledningsnät. Installationen av UV-ljus som barriär mot bakterier låg helt rätt i tiden med anledning av
de omtalade utbrotten av kryptosporidium på
orter i norra Sverige.
Från början släpptes allt avloppsvatten i Borås direkt ut i Viskan. Det var först 1934 som
Gässlösa avloppsreningsverk på Göta stod
färdigt. Från början med mekanisk rening,
därefter biologisk rening, den första på sin tid
i Sverige.
På 1970-talet byggdes Gässlösa avloppsreningsverk om med både kemisk och biologisk
rening. För att öka graden av rötning genomfördes år 2010 en övergång från mesofil till
termofil rötning (högre temperatur), vilket
medförde en ökning av biogasproduktionen
med över 25 procent.

Byggnation av kulvert vid Gässlösa avloppsreningsverk 1934.
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1.3

Varför behövs reinvesteringen?

Genom att reinvestera i två av de mest grundläggande delarna i Borås infrastruktur, ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt bioeldat kraftvärmeverk, tas nästa steg i utvecklingen av kretsloppsstaden
Borås. Idag använder ca 40 000 boråsare fjärrvärme som uppvärmning av sina bostäder och sitt
varmvatten. Avloppsreningsverket på Gässlösa försörjer i princip samtliga hushåll och verksamheter i
Borås tätort med avloppsrening.
Reinvesteringen behöver genomföras för att:


tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna ska garanteras.



lagstadgade miljögränsvärden för renat avloppsvatten ska uppnås.



ge ett tillskott av förnybar elproduktion, motsvarande behovet hos 3 000 normalhushåll.



uppfylla Borås Stads miljömål angående förnybar el.



säkerställa ökad kapacitet för avloppsrening för en växande stad.

Schematisk bild över Kretsloppsstaden.
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2.

Sobacken miljöanläggning

Borås Energi och Miljö AB har fått miljötillstånd (deldom erhölls 2014-01-20) enligt 9 kap Miljöbalken
för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Miljötillståndet omfattar ett nytt
kraftvärmeverk, ett nytt avloppsreningsverk samt förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning och
befintlig biogasanläggning. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier då
mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna. Framtida expansionsbehov kan också mötas på
Sobacken. Inom anläggningen ska forskning, högskolor och allmänhet få tillgång till befintlig verksamhet.
Målet är också att skapa en arena där det lokala näringslivet kan mötas och utvecklas. Sobacken är
ett viktigt steg för att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.

AVLOPPSRENINGSVERK

AVFALL-

SOBACKEN

BIOGAS-

HANTERING

MILJÖANLÄGGNING

PRODUKTION

KRAFTVÄRMEVERK

Principskiss över verksamheterna inom framtidens miljöanläggning på Sobacken.
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2.1
Ett nytt
kraftvärmeverk
När fjärrvärmen introducerades i Borås
1959 var det ett av de första fjärrvärmenäten i Sverige och världen. Fjärrvärmen
i Borås har under de senaste 50 åren
utvecklats till en viktig del i en modern
infrastruktur för en hållbar stad.
Ryaverket invigdes 1965. Då användes
tjockolja som bränsle. Sedan dess har
bränslemixen successivt bytts ut till förnybara bränslen och idag eldas de gamla
ombyggda pannorna med biobränsle.
Dessutom finns två avfallspannor som eldas med utsorterat hushållsavfall, dessa
pannor invigdes 2004.

Kraftvärmeverket Ryaverket.

2,7 %
1,4 %
1,4 %
5,1 %

2,3 % 1,1 %

33,0 %

Avfall

33 %

Biobränsle

53 %

Bioolja

5,1 %

Spillvärme

1,4 %

Gasol

1,4 %

Olja

2,7 %

El

2,3 %

Återvunnen värme

1,1 %

53,0 %

Bränslemix för fjärrvärmeproduktionen 2013.

Successivt har effektiviteten minskat i biopannorna och underhållsinsatserna ökar hela tiden för
att upprätthålla en hög tillgänglighet. Elcertifikat för dessa pannor tilldelades i 15 år. Vid årsskiftet
2012/2103 var perioden slut för de befintliga biopannorna, vilket innebar att lönsamheten sjönk och
priset på fjärrvärmen till fjärrvärmekunderna steg. Med ett nytt kraftvärmeverk erhålls en ny elcertifikatsperiod.
Det planerade kraftvärmeverket kommer att vara biobränsleeldat och producera fjärrvärme och förnybar el. Inkommande bränsle till kraftvärmeverket kommer att utgöras av biobränsle t ex spån, flis,
GROT (grenar och toppar), stubbar samt åkerbränsle. Jämfört med dagens anläggning kommer elproduktionen att öka kraftigt.
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2.1.1

Teknisk beskrivning av kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket som upphandlas kommer att utgöra en mellanlastanläggning för fjärrvärmeproduktion där de befintliga avfallspannorna på Ryaverket kommer att utgöra baslasten. Detta medför att
kraftvärmeverket kommer att gå med full kapacitet under vintersäsongen, med reducerad last under
höst och vår och vara helt avställt under sommaren då behovet av värme är som minst.
Det bränsle som kommer att eldas är en blandning av olika typer av biobränslen som GROT (grenar
och toppar), stamvedsflis, träflis, stubbflis, spån, icke avfallsklassat returträ, energigrödor/jordbruksprodukter. En viss andel av biobränslet kommer även att utgöras av färsk GROT som inte torkats ute
på hygge s.k. grön GROT.
Kraftvärmeverket kommer att ha en installerad panneffekt på 120 MWt vilket innebär att vid full last
kommer 120 MW värme och el produceras i pannan. Utöver vad som produceras i pannan kommer
anläggningen också att ta till vara på värme från fukten i rökgaserna genom en rökgaskondenseringsanläggning. Rökgaskondenseringen kommer vid full drift addera ytterligare ca 32 MW värme till det
som produceras i pannan. Rökgaskondenseringsanläggningen kommer normalt att vara i drift under
de kallare delarna av året när kraftvärmeverket går för fullt.
Pannan kommer att vara av typen bubblande fluidiserad bädd (BFB), samma typ som befintlig avfallspanna på Ryaverket. I BFB-förbränningssystemet matas bränslet över den heta fluidiserande
bädden. Bädden består av en blandning av sand och bränsle som sätts i rörelse genom tillförsel av
luft genom dysor i pannbotten. Luften får bädden att bubbla, med vätskeliknande egenskaper, därav
benämningen fluidbädd. Bränslet förbränns delvis i bädden, nertill i pannan och delvis i förgasad form
högre upp i pannan. Genom kontrollerad lufttillförsel i olika zoner kan avgasemissionerna hållas mycket låga tack vare den effektiva BFB-tekniken.
Fluidbäddspannor är lätta att sköta, ger låga emissioner och har hög tillgänglighet. De ger en hög
utbränningsgrad och klarar snabba lastvariationer. Dessa egenskaper har gjort att fluidbäddar är den
teknik som i huvudsak använts för större biobränsleanläggningar likt denna.

Illustration bubblande fluidbädd (BFB)

16

B 257

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Fjärrvärmen som kommer att produceras i det nya kraftvärmeverket ska gå via en fjärrvärmeledning
fram till Gässlösa och därefter går fjärrvärmeledningen till Ryaverket som utgör navet i fjärrvärmenätet i Borås. Fjärrvärmeledningen kommer att samförläggas med avloppsvattenledningen.
Att bereda biobränslet till den form som kan föras in i pannan är en komplex process och tar upp stor
yta. I storleksordningen tre hektar kommer hårdgöras för lagring och hantering av biobränslen. Totalt
kommer ca 475 GWh biobränsle årligen hanteras på området motsvarande ca 180 000 ton. Lastbilar
med biobränsle kommer att vid infarten till området passera en vågstation där inkommande bränsle
vägs. Lastbilarna kör därefter bränslet antingen för lagring på den hårdgjorda ytan eller direkt till tippficka för transport mot förbränning. Från tippfickorna förs bränslet via transportband till en magnetavskiljare som avskiljer magnetiska fraktioner och ett såll som ser till att överstort material behandlas i
en rejektkross.

El 75 GWh
Biobränsle
480 GWh

Värme inkl. biotork
325 GWh

KVV Ryaverket
El 155 GWh
Biobränsle
475 GWh

Värme KVV
275 GWh

KVV Sobacken

Värme rökgaskondensering
100 GWh

Därefter transporteras bränslet vidare via transportband till ett silolager. Silolagret är tillräckligt för
att automatiskt kunna mata pannan under en helg. Från silolagret förs bränslet in till pannans dagsilolager via transportband. Dagsilona klarar två timmars drift vid fullast och är den sista lagringen som
sker innan bränslet förs in i pannan.
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Schematisk bild över bränsleberedning.

2.2

Ett nytt avloppsreningsverk

Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa byggdes 1934 och är ombyggt ett flertal gånger
genom åren för att klara successivt högre ställda krav på rening. Nu finns inga kapacitetsmarginaler
kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt. Underhållskostnaderna blir allt högre och redan idag överskrids ett antal gränsvärden för rening, vilket naturligtvis inte är acceptabelt.
De senaste åren har det varit en positiv befolkningsökning i Borås och prognoser visar på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Om inte stadens utveckling ska begränsas innebär detta att Borås
måste utöka kapaciteten för behandling av avloppsvatten. Förutom kapacitetsbehov har det tillkommit
många nya miljökrav sedan nuvarande anläggning togs i drift.
Ökade miljökrav nationellt och inom EU är positivt. Det innebär effektivare rening och minskad miljöbelastning på Viskan. Men ökade krav kan inte mötas med gammal teknik. Ett nytt avloppsreningsverk
möjliggör att verksamheten blir mer rustad för framtida krav, såsom klimatförändringar och återföring
av näringsämnen till jordbruk. Genom en nybyggnation framtidssäkrar vi Borås avloppsrening och
minskar miljöbelastningen på Viskan.
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Gässlösa avloppsreningsverk.

2.2.1

Teknisk beskrivning av avloppsreningsverket

Avloppsreningsverket kommer att upphandlas i två entreprenader; avloppsreningsverk samt slam- och
rötningsanläggning. Entreprenaderna kommer sedan att knytas samman med ett antal mindre entreprenader till ett fullt fungerande avloppsreningsverk med tillhörande biogasproduktion. Biogasproduktionen utgörs av en separat process som uppgraderar rågasen från rötningsanläggningarna från slam
och hushållsavfall till fordonsgas.
Det nya avloppsreningsverket dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (Pe), vilket kan jämföras
med dagens avloppsreningsverk på Gässlösa som är dimensionerat för 110 000 Pe. I och med kapacitetsökningen kommer anläggningen klara av att möta stadens expansion samt tillkommande industriverksamhet fram till 2035.
Avloppsreningsverket kommer att ta emot i snitt 57 000 m3 vatten per dygn och rena detta för att
sedan släppa det renade vattnet till Viskan. Avloppsvattnet kommer att komma till avloppsreningsverket via två ledningar som tillsammans klarar hela flödet. Detta för att minimera konsekvensen av ett
eventuellt ledningsbrott. Efter rening leds vattnet via en utloppsledning till en turbin som utvinner energi ur vattnet, genom att utnyttja fallhöjden innan det leds ut i Viskan. Turbinen kan återvinna ca 1/3
av den energi som krävs för att pumpa vattnet till reningsverket.
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Det nya avloppsreningsverket har, likt dagens avloppsreningsverk som uppgift att rena vattnet på i
huvudsak tre parametrar:


BOD (organiskt material)



kväve



fosfor

Det är också utifrån dessa parametrar som begränsningsvärden erhållits i miljötillståndet. BOD är ett
mått på hur mycket biologiskt nedbrytbara substanser det finns i avloppsvattnet, en hög BOD-halt kan
leda till syrebrist i våra vattendrag och få konsekvenser som bottendödlighet. Begränsningsvärdet som
erhållits anger att avloppsreningsverket inte får släppa ut mer än 8 mg/l BOD till Viskan, vilket innebär
en reningsgrad på minst 96 %.
Begränsningsvärdet gällande kväve (N) och fosfor (P) som erhållits från miljödomen gör gällande
att vi inte får släppa ut mer än 8 mg/l kväve och 0,2 mg/l fosfor, vilket motsvarar en reningsgrad på
minst 82 % av kvävet respektive 97 % av fosforn. För höga utsläpp av kväve och fosfor leder främst
till risk för övergödning av våra sjöar och vattendrag.
Det nya avloppsreningsverket kommer att utformas med en väl beprövad teknik baserad på tre reningssteg; mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Den biologiska reningen kommer att
utformas som en modifierad UCT process även kallad aktiv slamprocess. Den biologiska fosforreningen
(bioP) är ett komplement till det kemiska reningssteget vars huvudsyfte att rena vattnet med avseende på fosfor.
De senaste åren har ett antal avloppsreningsverk byggts med motsvarande utformning. Tekniken har
valts främst för dess egenskaper att skapa en stabil och pålitlig anläggning med låga driftkostnader.
Reningsverket kommer att ta hand om illaluktande ämnen genom att de delar som ger upphov till lukt
byggs in, och luften från samtliga inomhusdelar sugs in och renas i ett gemensamt reningssteg.

RENING AV Q>5700 M3/H

INKOMMANDE
SPILLVATTEN

RENSGALLER

SANDFÅNG

FÖRSEDIMENTERING

PRIMÄRSLAM
RENS

KVÄVERENING

MELLANSEDIMENTERING

KEMIKALIETILLSATS

POLERING

RETURSLAM

RENAT VATTEN – VISKAN

ÖVERSKOTTSLAM TILL RÖTNING

SAND

PRIMÄRSLAM TILL RÖTNING
KEMSLAM

MEKANISK RENING

BIOLOGISK RENING

KEMISK RENING

Principschema avloppsvattenbehandling.

Mekanisk rening
Första steget i avloppsreningsverket utgörs av den mekaniska reningen. I den mekaniska reningen
renas avloppsvattnet från exempelvis toalettpapper, tops, sand och andra större partiklar i tre steg;
intagsgaller, sandfång och försedimentering. I försedimenteringen avskiljs slam, så kallat primärslam
som liksom allt uppkommet slam i avloppsreningsverket kommer att rötas och bli biogas.
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Biologisk rening
Den biologiska reningen är den mest tekniskt avancerade delen i avloppsreningsverket och även den
del som kräver störst bassängvolymer. Den biologiska reningen har som huvuduppgift att rena vattnet
från kväve och BOD men kommer även genom utformningen att ha en reningseffekt av fosfor. Genom
att låta syreförhållandena variera i olika zoner (anaerob-, anoxisk-, oxidationszon) omvandlas kväveföreningar till fritt kväve genom närvaro av mikroorganismer samtidigt som BOD-innehållet bryts ner.
Avloppsreningsverket skall klara att behandla 9 600 m3/h. Dessa flöden är dock mycket sällsynta, för
att inte säga osannolika. För att skapa en kostnadseffektiv anläggning kommer det biologiska samt
kemiska steget dimensioneras för flöden upp till 5 700 m3/h. Vid högre flöden leds överskridande flöde
till en separat behandlingsanläggning som innebär en lägre reningsgrad, vilket dock kan accepteras
vid de sällsynta tillfällen som dessa höga flöden förväntas uppstå.
Kemisk rening
Det kemiska reningssteget består av mekaniska filter, s.k skivfilter alternativt kontinuerligt spolande
sandfilter. Genom tillsättning av polymer och fällningskemikalie efter den biologiska reningen uppnås
flockningsegenskaper, vilket får den kemiska reningen att verka effektivt. Filtren avskiljer mindre partiklar och suspenderat material som reducerar den partikelbundna lösta fosforn. Skivfilter spolas kontinuerligt och är installerade med utrustning för tvättning.
Slam- och rötningsanläggning
En komplett anläggning för mottagning och förbehandling samt rötning av slam för produktion av biogas kommer att uppföras. Anläggningen kommer att ersätta motsvarande delar på Gässlösa avloppsreningsverk men också expanderas så att en större mängd externt slam kan tas emot. Med externt
slam avses slam som uppkommer i mindre avloppsreningsverk som inte har en anläggning för biogasproduktion.
Rötningsanläggningen kommer att byggas på en termofil rötningsprocess som innebär att rötkammaren kommer att hålla ca 55 grader (termofil bakteriekultur). Producerad gas kommer att uppgraderas
till fordonsgas.
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3.

Lokalisering

I tidigare utredningar har olika lokaliseringar för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk utretts.
Vid inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 togs beslutet att kraftvärme- och avloppsreningsverket skulle samlokaliseras på Sobacken tillsammans med befintlig avfallsoch biogasanläggning.
Föreslagen lokalisering på Sobacken medför att även nuvarande miljöanläggning, d v s avfallsanläggningen och biogasproduktionen har integrerats i tillståndsprövningen. Den befintliga verksamheten
skiljer sig inte mycket från den planerade verksamheten enligt ansökan. Skillnaden är i huvudsak mottagning och behandling av askor samt deponering av farligt avfall som inte skett tidigare. Mottagna
och behandlade avfallsmängder ökar från tidigare tillståndsbeslut, framförallt behandling av förorenade massor.

Flygbild över Sobacken miljöanläggning.
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3.1

Synergieffekter och framtida möjligheter
vid en samlokalisering

Ambitionerna är att förena stadens infrastruktur för energi och miljöteknik i syfte att kunna effektivisera resursbehovet. Sedan början av 80-talet har miljöfrågor varit ett prioriterat område där Borås
arbetat intensivt för att värna om klimatet. Utfasning av fossila bränslen har varit ett särskilt prioriterat område liksom utsläpp och emissioner till luft och vatten.
Nedan redovisade synergieffekter leder till energimässiga, ekonomiska och miljömässiga besparingar
sett ur ett livscykelperspektiv och visar betydelsen av en samlokalisering. Viktigt att påpeka är också
att en samlokalisering medför betydande synergier som är svåra att beräkna, som exempelvis stärkt
positionering inom miljöområdet. Detta gagnar Borås som en mötesplats för Högskolan och SP´s attraktionskraft.
Om avloppsreningsverk, kraftvärmeverk och biogasanläggning byggs i anslutning till befintlig avfallsverksamhet på Sobacken uppstår synergier i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror. I
och med att anläggningarna kan ses som en gemensam enhet kan mass- och energiflöden optimeras,
vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energianvändning.
Anläggningarnas totala energianvändning kan minimeras genom att man kopplar samman höga och
låga temperaturflöden samt överskottsvärme som uppstår i processerna. Värmen utnyttjas i möjligaste mån med de olika temperaturbehov som finns i anläggningarnas verksamheter istället för att kylas
eller ventileras bort.
En lokalisering på Sobacken ger synergieffekter även med den verksamhet som bedrivs i dag. Biogasproduktionen kan enkelt anslutas utan ledningsdragning till gasnät som förser både lokaltrafikens och
publika tankstationer med biogas. Lakvattenhantering kan utföras inom ett begränsat område utan
extra ledningsdragningar.
Lokaliseringen innebär dessutom att gemensamhetsutrymmen, serviceutrustning och gemensamma
system delas av verksamheterna. Detta leder till att drift och underhåll av anläggningarna kan effektiviseras samt att en mindre yta tas i anspråk jämfört med vid separata lokaliseringar. Restprodukter
som askor och rötslam kan effektivt behandlas inom området och för att utnyttjas vid exempelvis
sluttäckning av befintliga deponiceller eller till fyllnadsmassor.
Genom en samlokalisering kan transportvägarna för materialflöden effektiviseras genom att ledningsdragningar, pumpenergianvändning och transportbehov via fordon minskas. Vid en samlokalisering på
Sobacken kommer biogas att produceras från såväl biologiskt hushållsavfall som från avloppsslam.
Detta kommer att betyda att en gemensam anläggning med tillhörande gasuppgradering uppförs, vilket kommer att leda till en effektivare produktion såväl ekonomiskt som miljömässigt.
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Synergieffekter och framtida möjligheter.

Oavsett var kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning lokaliseras måste omfattade
anslutningar inkluderas. Avloppsreningsverket måste anslutas till befintligt spillvattennät vid Gässlösa
och kraftvärmeverket måste anslutas mot befintligt fjärrvärmenät vid Pantängen. En samlokalisering
på Sobacken innebär att avståndet till förbindelsepunkter för spillvattennät och fjärrvärmenät kommer
att vara längre än alternativa placeringar. Samlokalisering på Sobacken innebär dock övervägande
fördelar, i synnerhet presenterade synergieffekter, men även eftersom anläggningarnas närhet till varandra minskar avståndet för förbindelseledningar.
Från Sobacken anläggs en gemensam schaktgrav där fjärrvärme och vatten och avlopp samförläggs
med elkraft och fiberkabel till datanät. Möjlighet till samförläggning av elkraftsmatning in till staden
är strategiskt viktig för Borås elförsörjning. Från 130 kV-nätet som går mellan Uddebo och Sjömarken kommer Sobacken att anslutas. Från Sobacken kommer sedan 130 kV-nätet samförläggas och
genom detta skapas en nödvändig tredje inmatningspunkt av elkraft till staden. Samförläggning av
elkraft innebär dessutom att Sobacken som kraftproducerande enhet kan tillföra Borås elkraft även då
problem skulle förekomma på regionnätet.

3.1.1

Effektivare drift och underhåll

Genom en samlokalisering kan gemensamma byggnader och faciliteter utnyttjas effektivare. Gemensamma kontorslokaler, laboratorium, kontrollrum, förrådslokaler är exempel på vad som skulle kunna bli aktuellt. Exempel på gemensamma system och servicefunktioner som skulle kunna byggas är
brandlarm, styrsystem, tvätthall, vågstation och tryckluftssystem. Då drift och underhåll samordnas
och teknikutrustning gemensamt utnyttjas ökar effektiviteten samtidigt som kostnader minskar. Dessutom uppnås en kompetensöverföring och en ökad förståelse mellan de olika verksamheterna, vilket
på sikt kommer att leda utvecklingen framåt. Samtidigt kommer den totala ytan som tas i anpråk vara
mindre än om verksamheternas serviceytor byggs var för sig.
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3.1.2

Effektivare biogasproduktion

En samlokalisering med avloppsreningsverk vid befintlig avfallsanläggning möjliggör rötning av slam
och avfall i en gemensam anläggning. Detta medför effektivare drift och produktion av slutprodukten
fordonsgas. Möjlighet finns till samrötning och ökad flexibilitet genom att använda rötkamrarna för
antingen avfall eller slam. Den producerade biogasen kan genom samlokalisering uppgraderas gemensamt utan utbyggnad av infrastruktur som till exempel långa gasledningar. Detta ger kostnadsbesparingar, minskade energiförluster och minskad miljöbelastning. Även de kontroll- och styrsystem och
annan kringutrustning som behövs för biogasproduktionen kan samordnas för att effektivisera verksamheterna vid anläggningarna. En annan tydlig synergieffekt med integreringen av olika anläggningar är att värme från kraftvärmeverket kan användas som processvärme för att driva biogasproduktionen. Genom att använda värmen istället för egenproducerad högvärdig gas till processuppvärmning
kan denna gas uppgraderas till fordonsgas. Detta underlag adderas till kraftvärmeverkets produktion
och skapar samtidigt värmeunderlag för ökad förnybar elproduktion.

3.1.3

Luktreduktion

En möjlighet som uppstår vid integrering av de olika verksamheterna är att destruera illaluktande luft
från processer och omgivning med gemensamma anläggningar. I mesta möjliga mån ska dock luktreduktion ske vid luktkällan. Ambitionen med luktstrategin för den ansökta verksamheten är att samordna de åtgärder (rening/spädning/förbränning/process) som krävs för att uppfylla krav på lukt för
omgivningen och arbetsmiljön.

3.1.4

Vattenhantering och mediaförsörjning

Det processvatten eller rejektvatten som uppkommer inom de olika verksamheterna behöver tas om
hand och renas. Korta avstånd mellan anläggningarna ger fördelar vid pumpning av förorenat vatten
med reningsbehov. Lakvatten och dagvatten från befintliga och sökta ytor kommer beroende på föroreningsgrad att behöva renas. Med gemensamma anläggningar erhålls energieffektivitet genom minskad pumpning samt även miljömässiga och ekonomiska synergier. Som tidigare nämnts medför en
samlokalisering ökad pumpenergianvändning jämfört med alternativen för separata lokaliseringar. Fallhöjden till recipient som beroende på utsläppspunkt är 25-30 m kan utnyttjas för vattenkraftproduktion av avloppsvattnet innan det släppts ut. Såväl processer som gemensamma lokaler och faciliteter
kommer behöva anslutas till dricksvattennätet. Vid en samlokalisering kan en gemensam anslutning
göras.
Då såväl avloppsreningsverk med tillhörande biogasproduktion samt kraftvärmeverk kräver kraftiga
elmatningar och övrig mediaförsörjning kan dessa anslutningar samordnas, vilket är en stor fördel.

3.1.5

Övriga synergier

En samlokalisering bidrar också till att skapa kreativa arbetsmiljöer där fler människor arbetar tillsammans och olika kompetenser möts frekvent. Mångfalden av verksamhetsformer stärker kombinationsmöjligheter och bidrar till en omställning mot kunskaps- och tjänstesamhället. En samlokalisering kommer på sikt att leda till att frigjord markyta (då endast en plats tas i anspråk) ökar
samhällsnyttan. Detta kan idag tyckas som ett sekundärt argument men kan inom anläggningens
livslängd visa sig bli en viktig aspekt om Borås Stad fortsätter att växa i nuvarande takt. I samband
med samlokaliseringen ser bolaget stora möjligheter att göra anläggningen publik och ge både högskolor, forskningsinstanser samt allmänheten tillgång till dess unika samling av verksamheter. Visionen
är att kunna erbjuda testmiljöer där högskolor och forskare kan testa idéer inom samtliga discipliner
som planeras. Det kan i framtiden innebära uppbyggnad av laboratoriemiljöer, testmiljöer för ny avloppsteknik, test av ny energiteknik och växthus eller odlingsbäddar.
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4.

Miljöeffekter idag och i framtiden

När nya anläggningar med modern och konventionell teknik byggs kommer miljöpåverkan att minska
drastiskt.

4.1

Lokal och global miljöpåverkan

Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt kraftvärmeverk:


Ökad resurseffektivitet.



Kraftig minskning av klimatpåverkande gaser.



Fjärrvärmetillskott från biobränsle.



Ökad elproduktionen från förnybara källor.



Effektivare rening av utsläpp till luft och vatten.



Positiv påverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller och frigjorda ytor.



Säkring för framtida generationer av en hållbar närmiljö och förnyelsebar energiproduktion.

Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt avloppsreningsverk:


Uppfyllande av tillståndskrav (som inte sker idag).



Mindre miljöpåverkan på Viskans och Kattegatts vattenkvalitet.



Mindre miljöpåverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller och frigjorda ytor.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har varit en röd tråd genom hela projektet och säkerställs genom projektets hållbarhetsprogram. Krav på hållbarhet är ställda såväl i planerings- och
anläggningsfasen som i driftsfasen. Det innebär att höga tekniska krav är ställda. Till exempel reningskrav för avloppsreningsverket och kraftvärmeverket, krav på byggnadernas utformning och energiprestanda och val av hållbara material så långt det är möjligt. Genom hållbarhetsprogrammet har
anläggningens intressenter och deras intressen identifierats och integrerats i projektet.
En av de största miljövinsterna med den nya anläggningen är det minskade bidraget till växthuseffekten. Även om man pratar om globala temperaturökningar är det lokalt som effekterna blir tydliga. Det
handlar till exempel om mer extrema väderförhållanden, översvämningar och påverkan på den biologiska mångfalden.
Totalt sett innebär det nya kraftvärmeverket ett kraftigt minskat koldioxidutsläpp jämfört med dagens
produktion samtidigt som produktion av fjärrvärme och ökad elproduktion tränger undan alternativ
producerade med fossila bränslen. Med den nya kraftvärmeanläggningen kommer också reningen av
utsläppen till luft att bli mer effektiv. Den positiva påverkan på miljön blir således ett minskat bidrag
till klimatpåverkan och global uppvärmning samtidigt som den lokala påverkan minskar.
Ur ett lokalt perspektiv innebär det nya avloppsreningsverket framför allt en förbättring för Viskans
vatten men också för innerstadens miljö. Den effektivare reningen vid reningsverket har positiva effekter för både Viskan och slutmottagaren som är Västerhavet. Antalet breddningar minskar när kapaciteten att ta emot större vattenvolymer ökar. Med breddningar menas då orenat avloppsvatten direkt
släpps ut till exempelvis Viskan. Dessutom kommer den ökade kapaciteten på det nya reningsverket
att kunna ansluta omvandlingsområden och bygga bort enskilda avlopp vilket har en positiv påverkan
lokalt då reningsgraden ökar.
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Genom att etablera de nya biopannorna på Sobacken flyttas ca 7 000 tunga bränsletransporter per
år ut ifrån Borås centrala delar. Reningen av rökgaserna från kraftvärmeverket blir effektivare och
verksamheten flyttas också ut ifrån de centrala delarna i Borås. Detta medför en positiv påverkan på
tätortsmiljön utifrån ett hälsoperspektiv med förbättrad luftkvalitet, ökad trafiksäkerhet och minskat
buller.
Mål för klimatpåverkan finns på EU-nivå såväl som på nationell och lokal nivå. EU:s målsättning till
2020 är att utsläppen av klimatgaser skall vara 20 % lägre än 1990. I EU:s färdplan 2050 är målsättningen en minskning med 80-95 %. Målen skall verkställas av medlemsländerna. Borås Stad har dessutom som mål att öka andelen förnybara energikällor.
Anläggningen ger på sikt också fortsatta möjligheter till forskning och utveckling och samarbeten med
t ex högskolor. Detta bidrar till att Borås kan behålla sin position inom hållbarhets- och miljöområdet.
Med den nya anläggningen och samlokaliseringen följer också framtida ökade möjligheter att nyttja
synergier och möjligheter att sluta nya kretslopp.
Av de synergieffekter som tidigare nämnts för samlokaliseringen är det viktigt att ur miljöperspektiv
lyfta fram följande: mindre markområden behöver tas i anspråk, vilket innebär att den totala markanvändningen minskar och verksamheterna begränsas till ett område. Behovet av interna transporter
minskar också när avstånden blir kortare mellan anläggningarna. Samtidigt minskar också transporterna i centrum.

4.2

Kraftvärmeverkets miljöpåverkan

När det nya kraftvärmeverket är i drift kommer det att bidra med en avsevärt större miljönytta än
dagens anläggning. Samtidigt säkras fjärrvärmebehovet i Borås vilket innebär uppvärmning från förnybara källor för generationer framåt. De största miljönyttorna är den väsentligt ökade produktionen
av förnybar el och produktionen av fjärrvärme med ökad andel förnybart bränsle. Det nya kraftvärmeverket kommer att öka produktionen av förnybar el med ca 80 GWh/år till Borås med ungefär samma
mängd insatsbränsle som idag.
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Elproduktion bio-KVV GWh/år.
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Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige
lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet (1997-2012).
De nationella miljömål som framförallt är applicerbara på kraftvärmeverket är:


begränsad klimatpåverkan (mindre koldioxid).



ingen övergödning (mindre kväveoxider).

De lokala miljömål som är applicerbara på kraftvärmeverket är:


ökad andel förnybara energikällor.



fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på biobränsle och avfall.

Det nya kraftvärmeverket bedöms bidra på ett positivt sätt till samtliga av dessa miljömål och framför
allt till en fossilbränslefri stad. Anläggningen medför därmed en rad fördelar ur miljösynpunkt.
Den absolut största miljövinsten är den ökade elproduktionen. Ökningen av elproduktionen med + ca
80 GWh/år motsvarar globalt sett ett minskat koldioxidutsläpp med 78 kton/år. Värmeproduktionen
från kraftvärmeverket bidrar även till att minska andelen spetsbränslen i bränslemixen så som gasol
och olja vilket leder till minskade utsläpp. Tack vare ny rökgaskondensering ökar också användningen
av spillvärme i fjärrvärmesystemet. Utsläppen till luft och framförallt NOX minskar kraftigt till följd av
modern och effektivare reningsteknik.
Miljömässiga fördelar:


högre verkningsgrad - mer resurseffektiv anläggning.



högre elutbyte - väsentligt ökad elproduktion.



ökad andel förnybar värmeproduktion.



ökat utnyttjande av spillvärme - värme från rökgaskondensering.



ersätter delar av dagens spetsproduktion- tränger undan gasol och olja.



ökad tillgänglighet - billigare totaldrift samt en ökad leveranssäkerhet.

4.2.1

Luft

Renade förbränningsgaser avleds via skorsten till luft. Det planerade kraftvärmeverket får en betydligt
effektivare rening än dagens, vilket medför minskade utsläpp till luft.
Med det nya miljötillståndet skärps kraven för stoft, svavel och kolmonoxid.
Förutom ett minskat bidrag av växthusgaser kommer också utsläppen av NOX att minska med drygt
90 ton/år. Räknat i kostnader motsvarar det en besparing upp emot 5 miljoner kronor.
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Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Kväveoxider
bildas vid all förbränning vid hög temperatur - oberoende av bränslets kemiska sammansättning.

4.2.2

Buller

Buller uppstår från kraftvärmeanläggningen dels från trafiken inom området som är kopplad till verksamheten och dels från processen som buller från fläktar och hanteringsbuller. Sammanfattningsvis
kan konstateras att Naturvårdsverkets riktvärden vid nyetablering inte överskrids avseende ekvivalenta ljudnivåer från verksamheten vid samtliga närliggande bostäder. Den ökade trafiken på riksväg 41
till och från verksamhetsområdet ger en viss ökning.

4.2.3

Vatten

Från den planerade anläggningen kommer vatten som uppkommer i processen att renas lokalt för att
sedan släppas ut till Viskan. Vattnet kommer i huvudsak från rökgaskondenseringen där vattnet från
biobränslet kondenseras och fälls ut som fukt. Innan vattnet släpps ut till Viskan kommer det att renas
lokalt enligt de krav som miljödomen fastslagit.

4.2.4

Askor

Från verksamheten uppkommer bottenaska från pannorna och flygaska från rökgasreningen. Flygaskan består i huvudsak av mineraler som finns bundna i biomassan men också av sand och grus som
följt med vid uttaget av bränsle. Bottenaskan består i huvudsak av förbrukad sand som regelbundet
måste bytas ut. Bottenaskan planeras att omhändertas internt inom anläggningen och användas som
konstruktionsmaterial. Flygaskan planeras att härdas genom bevattning och sedan lagras innan den
återförs som kompensationsgödsling till skogsmark. För sökt verksamhet bedöms det uppkomma totalt 2 000 ton bottenaska/år och 4 300 ton flygaska/år.

B 270

29

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

4.2.5

Ekonomiska vinster med mindre miljöpåverkan

Nedan sammanställs vilka ekonomiska vinster den mindre miljöpåverkan innebär.
Minskade koldioxidutsläpp marginalel

78 000 ton/år

Minskade NOX-utsläpp

90 ton/år

Besparing NOX-avgift inklusive återbetalning

5 MSEK/år

4.2.6

Biogas

Den planerade biogasanläggningen kommer sammantaget att bidra med en avsevärt större miljönytta
än dagens. Den allra största miljönyttan är den ökade kapaciteten för att producera biogas. Planerad
biogasanläggning får en kapacitet på 6 MNm3 fordonsgas per år.
Detta innebär att fossila drivmedel kan ersättas med förnybart drivmedel och medför minskade CO2
utsläpp med 17 000 ton/år. Det motsvarar utsläppen av CO2 från ca 7 500 bensindrivna personbilar
under ett år. Dessutom kommer den nya anläggningen vara mycket tätare än den befintliga vilket
kommer att leda till att mindre metan släpps ut till atmosfären.
När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Den nya anläggningen innebär en ökad tillgång på förnybart bränsle som är mycket positivt ur både klimatsynpunkt och lokal påverkan av luftkvaliteten.
Den nya uppgraderingsanläggningen innebär också att inblandningen av naturgas minskar. Både biogas och naturgas består huvudsakligen av metan men metanmolekylerna i naturgas har ett fossilt ursprung.
De nationella miljömål som framförallt är applicerbara på den nya biogasanläggningen är:


begränsad klimatpåverkan.



frisk luft.



bara naturlig försurning.



ingen övergödning.

Målet i den nationella avfallsplanen är att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt. Syftet är också att växtnäring tas tillvara,
där minst 40 procent behandlas och att även energi tas tillvara.
De lokala miljömål som framförallt är applicerbara på den nya biogasanläggningen är:


minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon.



minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon.



minskad miljöpåverkan från trafiken.



ökad användning av biogas som fordonsbränsle.



ökad andel förnybara energikällor.

Anläggningen bedöms bidra på ett positivt sätt till samtliga dessa miljömål och framför allt till en fossilbränslefri stad.
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Substrat vid rötning av avfall kommer, som i dagsläget, huvudsakligen att bestå av matavfall från
hushåll och verksamheter samt även vissa restprodukter från lantbruket samt avvattnat slam från avloppsreningsverket. Den producerade biogasen kan genom samlokalisering uppgraderas gemensamt
utan utbyggnad av infrastruktur som till exempel långa gasledningar. Detta ger kostnadsbesparingar,
minskade energiförluster och minskad miljöbelastning.

4.3

Avloppsreningsverkets miljöpåverkan

Viskan har under mer än 100 år belastats av föroreningar från mänskliga aktiviteter. Belastningen av
föroreningar var mycket stor under den tid textilindustrin och andra industrier blomstrade som intensivast i Borås. Många åtgärder har vidtagits för att förbättra Viskans vattenkvalitet, mycket återstår
fortfarande. Det är därför fortsatt viktigt att vidta åtgärder så att Viskan kan vara ett friskt vattendrag
och vara en säker plats att bada i.

Tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor leder till övergödning som i sin tur orsakar syrebrist,
krympande tångbälten och syrefria bottnar.
Den främsta orsaken till övergödning av sjöar och vattendrag är utsläpp från jordbruk, kommunala
och enskilda avlopp samt industri.
Viskan mynnar slutligen ut i havet. För havet är övergödning ett av de allvarligaste hoten med samma
problematik som nämnts ovan. I havet leder dessutom övergödningen till algblomning. Massförekomst
av alger orsakar problem i vattnet, bland annat därför att många arter producerar gift vilket bland annat kan göra det farligt att bada i.
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Med den planerade anläggningen klaras nya skärpta utsläppsvärden för kväve, fosfor och BOD (halt
biologiskt nedbrytbart material). Reningen av metaller och andra oönskade ämnen ökar och belastningen minskar på Viskan och Västerhavet. Det nya avloppsreningsverket kommer att rena avloppsvattnet betydligt bättre än dagens reningsverk. Dagens avloppsreningsverk klarar inte nuvarande
utsläppskrav för kväve vilket medför en stor belastning av övergödande näringsämnen på Viskan och
medför att gällande tillståndskrav inte uppfylls.
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Begränsningsvärden för BOD, Ntot, Ptot nu och i framtiden

Den planerade anläggningen kommer att kunna hantera ökade volymer av avloppsvatten. Ökad kapacitet och förbättrad rening betyder att utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material begränsas i
sådan utsträckning att det inte påverkar de mål och miljökvalitetsnormer negativt som gäller inom
området. I praktiken innebär detta att Viskans vattenkvalitet blir bättre.
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Kväveutsläpp Gässlösa avloppsreningsverk 2014.
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Gässlösa reningsverk och uppströmsarbetet arbetar i dag i enlighet med REVAQ*. Planen är att också
det nya avloppsreningsverket med uppströmsarbetet skall arbeta i enlighet med REVAQs riktlinjer, där
återföring av näringsämnen till jordbruket är en central del. Det är viktigt att näringsämnen, framförallt fosfor, i slammet återförs till jordbruket. Då minskar behovet av konstgödsel och fosforn får ett
slutet kretslopp. Det är positivt eftersom fosfor är en ändlig resurs och alternativet (mineralgödsel)
innebär en tillförsel av kadmium till odlingsbar mark.
Den nya fällningsprocessen vid planerat avloppsreningsverk är mycket mer effektiv än dagens. Detta
innebär en positiv effekt inte bara för näringsämnen utan också för metaller då utfällningen ökar. Halterna av näringsämnen och föroreningar som släpps ut till Viskan från avloppsreningsverket kommer
att vara låga och ligger i linje med nationella och regionala mål.
Inom Borås Stad finns flera områden där gifter ackumulerats i mark och vattendrag. Sedimenten i Viskan nedströms Borås är kraftigt förorenade på grund av tidigare industriella utsläpp. Den nya utsläppspunkten i Viskan kommer att anpassas så att den inte stör de förorenade sedimenten.
Det finns idag inga krav vad gäller rening av ex. läkemedelsrester. Den valda reningstekniken för planerat avloppsreningsverk är den som idag anses rena läkemedelsrester mest effektivt och blir mer
effektiv än den befintliga anläggningen på Gässlösa. Vid den planerade anläggningen har också avsatts expansionsytor för framtida krav på rening av tillkommande ämnen. Därmed är reinvesteringen
framtidssäkrad.


Renat avloppsvatten från dagens anläggning: 16 Mm3/år



Maximal volym avloppsvatten från planerad anläggning: 21 Mm3/år

Vid beräkning på samma flöde minskar fosforbelastningen på Viskan från nytt avloppsreningsverk med
33 %.
Vid beräkning på samma flöde minskar kvävebelastningen på Viskan från nytt avloppsreningsverk
med 50 %.
Nuläge (Gässlösa)

Framtid (Sobacken)
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Reningsgrader i avloppsreningsverken.

* REVAQ = Revaq är ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra avloppsslam som sprids
på åkermark.
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De nationella miljömålen som har bäring på avloppsreningsverkets verksamhet är:


ingen övergödning.



levande sjöar och vattendrag.



hav i balans.

Borås Stads mål 2020 med bäring på avloppsreningsverkets verksamhet är:


minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag.



bättre status för den biologiska mångfalden.

4.3.1

Luft

Utsläpp till luft från avloppsreningsverket innebär framförallt utsläpp av processluft med risk för lukt.
Luktolägenheten uppkommer främst vid mikrobiell nedbrytning vid syrefria förhållanden då det bildas
svavelväte. Svavelväte är den största luktgenererande föreningen på ett avloppsreningsverk och inkommande avloppsvatten är den främsta källan till lukt.
För att minimera luktpåverkan från verksamheten kommer processluften att renas lokalt. Relevanta
delverksamheter inom anläggningen förses dessutom med ett lätt undertryck i slutna delar för att minimera luktutsläpp.
På Gässlösa avloppsreningsverk finns ingen utrustning för att ta hand om lukt. I det planerade avloppsreningsverket kommer luktsituationen förbättras jämfört med dagens situation. Det sker dels genom ett förbättrat omhändertagande av processlukt och dels genom att den nya anläggningen byggs
tätare. Konsekvensen för närboende bedöms inte bli försämrad jämfört med dagens situation.
Befintlig verksamhet på Gässlösa ger årligen utsläpp av 50 000 Nm3 metan (25 gånger kraftigare klimatgas än koldioxid) motsvarande 1 000 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Med dagens flöden motsvarar detta ca 3 % av produktionen. För det nya avloppsreningsverket kommer utsläppet av metan att
vara max 1 % av produktionen.

4.3.2

Buller

Jämfört med dagens situation kommer bullersituationen att förbättras dels genom ny och effektivare
teknik och dels genom bullerdämpande åtgärder. I dag saknas t ex bullerhuvar vid befintligt avloppsreningsverk på Gässlösa.
Den största källan till buller är avloppsreningsverkets blåsmaskiner och slamhanteringens centrifuger.
Bullernivåerna ligger inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller och bedöms inte påverka närliggande bostäder negativt.

4.3.3

Avfall

Vid avloppsreningsverket utgörs avfallet främst av avloppsrens och tvättad sand. Avloppsrens går till
avfallsförbränning för destruktion och tvättad sand kan användas som fyllnadsmassor. Bedömningen
är att mängden och typen avfall från befintligt och planerat avloppsreningsverk är likvärdiga.
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5.

Ekonomi

Ett beslut om ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk baseras på väl underbyggda
ekonomiska beräkningar. Det faktum att bolaget har en stabil och sund ekonomi med bra ägarförhållanden är en förutsättning för att kunna gå vidare med reinvesteringarna.
Vi har en väl strukturerad process som följts sedan projektet började ta form 2009. Analyser och uppskattningar revideras. Dels för att ny kunskap om projektet växer fram, men även för att omvärlden
förändras under arbetets gång. Ett exempel på en utmaning för projektet är att flera avgörande delar
upphandlas på en global marknad som präglas av ett antal aktörer där det ibland blir trångt om kapacitet och priset varierar.
Projektet är omfattande men eftersom det handlar om beprövad teknik har investeringskalkyler kunnat upprättas med en kostnadsuppskattning baserad på konkreta anbud i kombination av budgetofferter. Våra antaganden om ingångsparametrar har löpande föregåtts av externa granskningar och jämförelser kring möjliga alternativ.

5.1

Reinvesteringskostnad och övergripande
förutsättningar

Det finns ett antal faktorer som har stor påverkan på den framtida ekonomiska kalkylen. Dessa osäkerheter är en del av den löpande verksamheten redan idag – oavsett om reinvesteringen genomförs
eller ej.
Investeringskostnaden vilken är angiven i beslutsunderlaget är en budgetram för de två reinvesteringarna. Budgetramen består till 65 % av upphandlade anbud och till 35 % av budgetofferter. Reinvesteringar är särredovisade i två delar; reinvestering kraftvärmeverk och reinvestering avloppsreningsverk. Förutsättningar för reinvesteringar är satta utifrån miljökrav, kvalitetskrav och lönsamhetskrav.
Lönsamheten är optimerad efter bästa driftsekonomi samt prognostiserade framtida leveranser av
fjärrvärme och avloppsrening.
I entreprenadkostnaden för avloppsreningsverket ingår rivningskostnad för Gässlösa. Rivningskostnaden beräknas uppgå till 10 MSEK och baseras på budgetoffert.

Prognos reinvestering (MSEK)

KVV

ARV

Totalt

Process/anläggning

1267

871

2138

199

228

427

1466

1099

2565

Oförutsett

147

110

256

Projektledning

117

88

205

1730

1297

3027

Överföringsledningar + pumpar
Entreprenadkostnad total

Totalt
Finansiella kostnader
Totalt inkl. finans

80

60

140

1810

1357

3167

Prognos för reinvesteringskostnad för ett nytt kraftvärmeverk (KVV)
och ett nytt avloppsreningsverk (ARV) på Sobacken.

Alla kalkyler är beräknade utifrån underlag baserade på en samförläggning vid Sobacken såsom inriktningsbeslutet anger. Reinvesteringen omfattar två affärsområden vilka är särredovisade i bolaget och
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gemensamma bygg- och anläggningskostnader är fördelade på de två reinvesteringarna. Kalkylerna är
beräknade med respektive affärsområdets ekonomi. Affärsområde Energi innefattar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Affärsområde Vatten och avlopp består av både dricksvatten och avloppsrening.
I reinvesteringarnas resultatberäkningar har en prognos för kostnadsränta baserad på marknadsränta
använts vilken är budgeterad till 3,8 %.
All el som produceras och de elcertifikat som erhålls kan säljas till rörligt pris eller via långsiktiga terminskontrakt. För att minska osäkerheten gällande framtida elintäkter så prissäkras delar av elproduktionen. Detta skapar en trygghet i kalkylerna.
Bolaget har sedan tidigare byggt upp en egen organisation för inköp av biobränsle direkt från skogsägare istället för att gå via mellanhänder. Detta ger en närhet till marknaden och större kostnadskontroll.
För att hantera osäkerheter kring räntans utveckling arbetar bolaget med att alltid ha en blandning av
olika väl avvägd räntebindningsstrategi och detta sker i dialog med Borås Stads internbank.
Genomsnittliga avskrivningstider är beräknande utifrån redovisningsregelverket K3 vilket inbegriper
komponentavskrivning. Då anläggningssummor på komponentnivå inte är känt i dagsläget används
den genomsnittliga uppskattade avskrivningen. Avskrivningssumman över tid blir densamma men avvikelser kan förekomma mellan åren när fördelning av reinvestering läggs på olika avskrivningstider,
enligt komponentmetoden. Resultatprognoserna inkluderar övriga löpande årliga reinvesteringar, 40
MSEK för energiverksamheten och 50 MSEK för vatten- och avloppsverksamheten. Medelavskrivning
är beräknad till 25 år för kraftvärmeverket och 27,5 år för avloppsreningsverket.
I inriktningsbeslutet efterfrågas investeringskalkyl och resultatkalkyl för det två reinvesteringarna baserade på lokaliteten Sobacken. Resultatkalkyler är beräknade utifrån resultat efter finansiella kostnader.
Redovisade prognoser avser nominella värden och de antaganden som görs med dagens utgångspunkt
har räknats upp med en antagen inflationstakt på 2 %, vilket är riksbankens inflationsmål. Detta
bidrar till att antagande i reala termer är konstanta. Prisprognoser för el och elcertifikat följer dock
marknadsprissättning. Löner har beräknats med en genomsnittlig löneökning på 3 %.

5.2

Kvalitetssäkring av indata

En stor del av de löpande intäkter och kostnader som är en del av verksamheternas resultat bygger
på nuvarande verksamhet, bl a bolagets handlingsplaner. Samtidigt har en rad effektiviseringar genomförts inom de olika verksamheterna, samt att andra större investeringar beslutats och genomförts
sedan tidigare underlag. Verksamheten har därför som helhet förändrats och effektiviserats sedan inriktningsbeslutet vilket är inkluderat i presenterade resultatprognoser.
Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk gör att faktorer såsom framtida fjärrvärmeleveranser, el- och
elcertifikatpriser samt bränslepriser är viktiga. I och med att ett nytt kraftvärmeverk kommer att producera omkring dubbelt så mycket förnybar el jämfört med befintligt kraftvärmeverk ökar vikten av
bra prognoser för framtida el- och elcertifikatpriser. Hur mycket el som kan produceras beror också i
hög grad på vilket värmeunderlag som finns, d v s hur mycket fjärrvärme som kommer att levereras
totalt i Borås framöver. För att på ett bra sätt underbygga och motivera de antaganden som gjorts
kring framförallt framtida elintäkter och framtida fjärrvärmeleveranser, har ett antal analyser genomförts.
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5.3

Kraftvärmeverket

5.3.1

Affärsområde Energi

Affärsområde Energi är ett affärsdrivande område vilket har ett avkastningskrav på 20 %. Affärsområde Energi består av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga, samt försäljning av producerad el. Verksamheten
är särredovisad och fjärrvärmen redovisas varje år till Energimarknadsinspektionen med resultaträkning och balansräkning. Eventuella vinster och förluster för fjärrvärmen skall särredovisas och läggas
till fjärrvärmens egna kapital.
Priset på fjärrvärmen beslutas årligen av Kommunstyrelsen utifrån rekommendation från bolaget.
Energiverksamheten har under de senaste åren effektiviserats med hänsyn tagen till att konsolideras
inför en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk.
För att affärsområdet skall kunna bära en reinvestering har förutom effektiviseringar och lönsamma
investeringar även en omsättningsökning genomförts de senaste åren. En prisutveckling är prognostiserad till 2 % de närmaste åren.

5.3.2

Prognos för framtida fjärrvärmebehov

Fjärrvärmeleveranserna i Borås har ökat stadigt under de senaste åren. Dels beroende på anslutning
av närvärmenäten i Sandared/Sjömarken och Dalsjöfors till det centrala fjärrvärmenätet, men också
beroende på att många nya kunder har valt fjärrvärme som uppvärmningsalternativ.
Den positiva befolkningsexpansionen som pågår i Borås och som i sin tur leder till nya bostäder och
nya verksamheter förväntas ge nya fjärrvärmekunder. Samtidigt är vi medvetna om att bostäder och
verksamhetslokaler som byggs i dag är energieffektiva och att våra befintliga kunder energieffektiviserar sina fastigheter. Alla dessa förutsättningar tillsammans med att vi förutsätter en fortsatt ökad konkurrens på värmemarknaden och att klimatet bedöms bli varmare ligger till grund för prognosen på
framtida fjärrvärmeleveranser. Som underlag för bedömningen av de framtida fjärrvärmeleveranserna
har även en omfattande studie genomförts.
Nyförsäljning av fjärrvärme förväntas uppgå till 3-4 GWh/år (motsvarande 0,5 % av det totala värmebehovet per år). Leveranserna till befintliga kunder förväntas minska med 1,0 % per år, primärt p g a
energieffektivisering. Sammantaget förväntas således värmebehovet i Borås sjunka med 0,5 % per år.
Fjärrvärmebehovet i det centrala fjärrvärmenätet år 2018 förväntas därför uppgår till 620 GWh. Utöver leverans av fjärrvärme levereras i det centrala fjärrvärmenätet även ca 7 GWh ånga per år.
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Leveranser, utfall

Leveransintervall, +10%

Leveranser, normalårskorrigering

Leveransintervall, -10%

Prognos fjärrvärmeleveranser
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Historiska och förväntade fjärrvärmeleveranser i Borås centrala fjärrvärmenät.

5.3.3

Fjärrvärmens prisutveckling

Fjärrvärmepriset i Borås ligger idag runt det nationella snittet enligt Nils Holgersson-undersökningen,
d v s i nivå med fjärrvärmepriset i andra kommuner. Målet är att fjärrvärmepriset fortsatt ska vara
konkurrenskraftigt jämfört med alternativa uppvärmningsalternativ. I presenterade resultatkalkyler
följer fjärrvärmepriset den förväntade inflationstakten (+2 % per år) med 2014 års prisnivå som utgångspunkt.

5.3.4

Prognoser för el- och elcertifikatpriser

Ett nytt kraftvärmeverk medför att elproduktionen kommer att öka betydligt. Bedömningen är att
elproduktionen kommer att uppgå till ca 155 GWh/år, vilket innebär en ökad elproduktion med ca
80 GWh/år jämfört med idag. Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk berättigar också till tilldelning
av elcertifikat under 15 år för den förnybara el som produceras. Detta gör att bedömningen av både
framtida elpriser och elcertifikatpriser och därmed de sammanlagda framtida elintäkterna är betydelsefulla.
I och med att det är den samlade intäkten för el och elcertifikat för ett nytt kraftvärmeverk som är
avgörande, så visas i följande diagram dels historiken och dels marknadspriser/prognoser för det summerade priset för el och elcertifikat. Som underlag för bedömningen av framtida el- och elcertifikatpriser har även en analys genomförts. Rapporten pekar på högre framtida elpriser än vad som antagits,
men för att minimera risken för en överskattning av de framtida elintäkterna, så baseras antagna priser för el och elcertifikat helt utifrån nuvarande marknadspriser.
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Historisk och antagen prisutveckling för summan av el och elcertifikat.
Källa: Nord Pool Spot, Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities.

Prisprognos el
Följande diagram visar historiska elpriser från år 2000 samt aktuella marknadspriser fr o m år 2018
(elpriser enligt marknadspriser september 2014). Terminskontrakt för prissäkring av el finns idag tillgängliga 10 år framåt (till år 2024) varför priserna på längre sikt räknats upp med inflationen. Den
analys som genomförts visar på framtida elpriser som ligger högre än dagens marknadspriser. Ur den
aspekten är bedömningen att de framtida intäkterna från el kan vara underskattade.
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Historisk och antagen prisutveckling för el.
Källa: Nord Pool Spot och Nasdaq OMX Commodities.
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En viktig parameter för elpriset som helhet är utvecklingen av priset på utsläppsrätter. På grund av
den ekonomiska krisen i Europa har en obalans uppstått i det nuvarande systemet för utsläppshandel.
Det har skapats ett betydande överskott på utsläppsrätter, vilket har medfört att priset på utsläppsrätter i dagsläget är lågt. Detta innebär att den marginalprissättande elproduktionen, primärt kolkondensbaserad elproduktion, i mycket liten utsträckning belastas med kostnader för utsläpp av koldioxid.
Detta leder i sin tur till att produktionskostnaderna för den marginalprissättande elproduktionen är
låga, vilket ger ett lågt elpris.
Enligt de övergripande miljömål och riktlinjer som EU satt upp för kraftigt minskade koldioxidutsläpp i
framtiden, kan ett betydligt högre framtida pris på utsläppsrätter förväntas. Detta gör att förväntningar finns på högre elpriser än vad marknaden faktiskt visar idag. Lågt utsläppsrättspris gör att risken
för ett ytterligare sjunkande elpris på sikt bör bedömas vara lägre än ett scenario med höga utsläppsrättspriser och högre elpriser.
Prisprognos elcertifikat
Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk tilldelas elcertifikat under 15 år enligt det stödsystem för förnybar
elproduktion som finns idag. Priset på elcertifikat bestäms utifrån ett antal olika faktorer. Efterfrågan
på elcertifikat styrs av hur mycket el som konsumeras i Sverige, samt de kvotplikter som är satta
inom elcertifikatssystemet. Tillgången på elcertifikat bestäms av hur mycket ny förnybar elproduktion
som byggs och i vilken utsträckning befintlig elproduktion fasas ur.
Prisnivån på elcertifikat bestäms även av priset på el och ska bidra till att investeringar i förnybar elproduktion gynnas och blir ekonomiskt lönsamma. Elcertifikat skall utgöra en extra intäkt för förnybar
elproduktion. Detta gör att det normalt sett över tid skall finnas en följsamhet mellan elpriset och
elcertifikatpriset, vilket normalt medför att ett ökande elpris ger sjunkande elcertifikatpriser. I likhet
med antagandet om förväntningar på elmarknaden, har nuvarande marknadspriser för elcertifikat
valts som utgångspunkt. Detta för att minska risken för eventuella överskattningar av framtida intäkter för elcertifikat.
I följande diagram visas historiska elcertifikatpriser från år 2003 samt aktuella marknadspriser fr o m
år 2018 (marknadspriser gällande för september 2014). Kontrakt för prissäkring av elcertifikat finns
idag tillgängliga 5 år framåt (till år 2019), på längre sikt baseras elcertifikatpriset på antagandet om
att ett ökande elpris ger sjunkande elcertifikatpriser. Elcertifikatpriset antas därför på sikt att komma
att vara fallande. Noterbart är att tilldelningen för ett nytt kraftvärmeverk kommer att ske under perioden 2018-2032, en period där elcertifikatpriset sammantaget förväntas ligga omkring dagens prisnivåer.
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Historisk och antagen prisutveckling för elcertifikat.
Källa: Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities.

5.3.5

Nätnytta

Affärsområde Energi erhåller idag en ersättning för den nettoproduktion av el som tillförs elnätet
från Ryaverket. Ersättningen baseras dels på den nettoeffekt som kan garanteras samt den elenergi
som totalt sett tillförs elnätet, och uppgår idag till ca 2,5 MSEK per år. Med ett nytt kraftvärmeverk
på Sobacken så kommer även ersättning att erhållas för den nettoproduktion som tillförs elnätet från
Sobacken. Eftersom avfallspannorna på Ryaverket fortsatt kommer producera el så kvarstår en del av
nuvarande nätnytta vid Ryaverket. I och med att elproduktionen kommer att öka så ökar även nätnyttan. Den totala ersättningen för nätnytta för affärsområde Energi bedöms år 2018 uppgår till drygt 5
MSEK per år.

5.3.6

Prisprognos för biobränsle

Biobränsleåtgången för ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken beräknas till ca 475 GWh/år, vilket är
något lägre än idag. Detta gör att den volymmässiga exponeringen mot biobränslemarknaden inte
kommer att öka jämfört med dagens verksamhet. I och med att ett större bränslelager planeras på
Sobacken än vad som finns tillgängligt idag, kommer möjligheten till att göra större och ”tillfälliga”
affärer att öka. Detta göra att biobränsleanskaffningen kommer få en väsentligt större flexibilitet och
att den faktiska exponeringen således totalt sett bör minska. Målsättningen med bränslelagret är sammantaget att möjliggöra lägre inköps- och hanteringskostnader för det biobränsle som anskaffas. Tillgången på biobränsle förväntas också vara fortsatt god i regionen.
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Biobränsletillgång i Borås med omnejd enligt Skogsindustrierna - Skogsstyrelsen (GWh/år).

Biobränslemarknaden har idag sjunkande priser, primärt då tillgången på skogsbränslen ökat och att
den nu bättre balanseras mot den stora efterfrågeökning som varit sedan elcertifikatsystemet startade år 2003. En viktig orsak till att biobränslepriset sjunkit för bolaget är också den bränslestrategi
med en ökad andel ”anskaffning i egen regi” som arbetats utefter under ett antal år. Den övergripande
strategin är att upphandla en större andel direkt från lokala skogsägare och på så sätt minska beroendet av de större leverantörerna och samtidigt uppnå en ökad prispress på marknaden. Idag utgörs
ungefär 40 % av de upphandlade volymerna av egen anskaffning, målsättningen är att ytterligare öka
andelen anskaffning i egen regi till ca 50 %.
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Biobränslevolym, prognos
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Historik och antagen anskaffning av biobränsle (volymer för AO Energi, GWh/år)

Sortimentet på biobränsle som planeras med ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken förändras jämfört
med dagens biobränslemix. Dels beroende på större lagringsytor men också beroende på en ny och
sammantaget effektivare panna. På Sobacken planeras omkring 60 % av biobränslet att utgöras av
”finare” biobränslesortiment såsom GROT (grenar och toppar) och stamvedsflis och resterande 40 %
av billigare sortiment såsom bark och spån. Motsvarande bränslemix är idag 80 % GROT/flis och 20 %
övrigt sortiment.
Prisnivån för de billigare sortimenten ligger idag ca 20-30 kr/MWh lägre jämfört med GROT/flis. Detta
gör att biobränslepriset antas vara lägre för den bränslemix som möjliggörs på Sobacken. Biobränslepriset år 2018 antas uppgå till 192 kr/MWh, vilket inkluderar hanteringskostnader såsom transport,
mätning m m på motsvarande sätt som idag. Noterbart är att ett bränslelager med stora ytor bland
annat ger möjlighet att köpa in egen stamved för egen krossning/hantering, vilket ger stora möjligheter att väsentligt sänka anskaffningskostnaderna. Några antaganden om hur mycket detta ytterligare
skulle kunna sänka biobränslepriset har dock inte räknats in.
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Biobränslepris Ryaverket, utfall

Prisintervall, +10%

Biobränslepris Sobacken, prognos
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Historisk och antagen prisutveckling för biobränsle (priser för AO Energi, kr/MWh).

5.3.7

Miljöavgifter

Ett nytt kraftvärmeverk medför att fjärrvärmeproduktionen kommer att få en betydligt bättre miljöprestanda. Utsläpp av såväl NOX som koldioxid kommer att minska betydligt, dels beroende på en högre
andel biobränsle i bränslemixen och dels beroende på bättre rening från en ny och modern anläggning. Minskade miljöutsläpp gör därför att kostnaderna för miljöavgifter kommer att minska jämfört
med dagens verksamhet. Dessa mervärden är också medräknade i redovisade kalkyler.
Framförallt finns ett stort ekonomiskt värde i att minska utsläppen av NOX. Lägre NOX-utsläpp medför
både en lägre NOX-avgift och att återbetalningen från det nationella NOX-systemet kommer att öka.
Bedömningen är att NOX-utsläppen kommer att minska med ca 90 ton per år vilket sammantaget ger
en minskad nettokostnad på ca 5 MSEK per år.
En högre andel biobränsle i bränslemixen gör att användningen av fossila spetsbränslen och därmed
utsläpp av fossilt koldioxid minskar från fjärrvärmeproduktionen. Utsläpp av koldioxid belastas idag
med kostnaden för utsläppsrätter varför lägre koldioxidutsläpp också innebär lägre kostnader. Priset
på utsläppsrätter är idag lågt (ca 60 kr/ton) vilket gör att det ekonomiska värdet av lägre koldioxidutsläpp för närvarande också är relativt lågt. Värdet givet dagens utsläppsrättspriser ligger på under 0,5
MSEK per år. Viktigt att notera är dock att värdet av minskade koldioxidutsläpp sannolikt kommer att
vara betydligt högre i framtiden jämfört med idag.

5.3.8

Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnaderna inklusive elförbrukningen för ett nytt kraftvärmeverk har bedömts
till ca 48 MSEK/år. Drift- och underhållskostnaderna inkluderar bl a tillsatsmedel, kostnad för askor,
underhåll samt personalkostnader. Elförbrukningen inkluderar dels så kallad hjälpel för själva kraftvärmeanläggningen och dels så kallad pumpel (el till fjärrvärmepumpar). En normal schablon för uppskattning av drift- och underhållskostnaderna är 3 % av investeringskostnaden, vilket ligger nära den
bedömning som gjorts.
Drift- och underhållskostnaderna för befintlig verksamhet antas som helhet följa den kostnadsutveckling som löpande presenteras i budgetprognoser och handlingsplaner för fjärrvärmeverksamheten.
Kostnaderna för de befintliga biopannorna fasas dock ut. Med ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken

44

B 285

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

förväntas dock personalkostnaderna kunna minskas när anläggningen övertagits. Besparingen bedöms
till 2 MSEK/år på kort sikt och 5 MSEK/år på längre sikt. I övrigt finns inga andra kostnadsbesparingar
för drift och underhåll inräknat i prognosen, vilket bedöms vara ett försiktigt antagande.

5.3.9

Resultatprognos

Fjärrvärmeverksamheten ligger idag inom affärsområde Energi, där förutom försäljning av fjärrvärme
och el även inkluderar försäljning av ånga och fjärrkyla. Dessa verksamheter är i jämförelse med fjärrvärmeverksamheten små (<2 % av omsättningen) och förväntas vara relativt oförändrade. Därför har
de i presenterade resultatprognoser inte separerats från fjärrvärmeverksamheten.
En resultatprognos för affärsområde Energi med ett nytt kraftvärmeverk i drift under år 2018 redovisas i följande diagram. I och med en ökad elproduktion kommer omsättningen att öka med ca 10
% jämfört med prognoser för nuvarande verksamhet. Resultatet som helhet förväntas dock bli lägre
under ett antal år efter genomförd reinvestering p g a att ökade kapitalkostnader initialt överstiger det
förbättrade driftresultatet med ett nytt kraftvärmeverk. Enligt prognos förväntas ett resultat på 50-60
MSEK per år uppnås inom en tioårsperiod efter genomförd reinvestering.
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Resultatprognos och omsättning för affärsområde Energi, med ett nytt kraftvärmeverk i drift år 2018.

5.3.10

Driftresultat och kassaflöde

En reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk påverkar i hög grad det löpande resultatet för fjärrvärmeverksamheten. Såväl driftresultatet som kassaflödet kommer att öka. Driftresultatet (EBITDA) bedöms
sammantaget öka med 100-120 MSEK per år, vilket dels beror på ökade elintäkter (el, elcertifikat,
nätnytta) och dels beror på minskade kostnader för bränsle, miljöavgifter samt drift- och underhåll.
Det sammantagna mervärdet av ökade intäkter och minskade kostnader redovisas i följande diagram.
Driftresultat och kassaflöde visas i nästkommande diagram.
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Prognos för fördelning av mervärden för affärsområde Energi med nytt KVV i drift år 2018.
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Prognos för driftresultat och kassaflödet för affärsområde Energi med nytt KVV i drift år 2018.

5.3.11

Känslighetsanalys

För att få en överblick kring fjärrvärmeverksamhetens huvudsakliga intäkt- och kostnadsposter presenteras följande diagram. Intäktssidan domineras av intäkter för såld fjärrvärme. Men även elintäkter
och mottagningsavgifter för avfall till kraftvärmeproduktionen utgör betydande intäktsposter. Detta
gör att fjärrvärmeverksamheten har ett antal intäktskällor på samma sätt som verksamheten har en
rad olika kostnadsposter.
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De huvudsakliga kostnadsposterna utgörs av bränslekostnader, drift- och underhåll (DoU) och kapitalkostnader. Noterbart är att den största kostnadsposten utgörs av DoU-kostnader, vilket med en
modern anläggningspark (nytt kraftvärmeverk) och en samförläggning med annan verksamhet på
Sobacken självklart kan innebära att besparingspotentialen både på kort och lång sikt kan vara betydande. Redovisade kalkyler har i detta hänseende en försiktig bedömning för att inte överskatta en
förmodad besparingspotential.
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Huvudsakliga intäkts- och kostnadsposter för affärsområde Energi enligt prognos år 2018.

De parametrar som bedöms vara speciellt viktiga att belysas i en känslighetsanalys är:


Fjärrvärmebehovet.



Elpriset.



Elcertifikatpriset.



Biobränslepriset.



Reinvesteringskostnaden.



Kostnadsräntan.

Nedan redogörs för hur en bedömd förändring av respektive parameter påverkar det årliga resultatet
för fjärrvärmeverksamheten (affärsområde Energi) vid reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk. För att
belysa att även dagens verksamhet påverkas av studerade parametrar redovisas hur en förändring
påverkar dagens resultat (”dagsläge”).
Fjärrvärmebehovet
Ett förändrat fjärrvärmebehov på 10 % ger med nytt kraftvärmeverk en årlig resultatpåverkan på
mellan -13 och 7 MSEK. Vid ett minskat fjärrvärmebehov försämras resultatet och vid en ökad fjärrvärmeleverans så förbättras resultatet. Dagens verksamhet har en omvänd känslighet, där en ökad
leverans försämrar resultatet p g a höga produktionskostnader. Viktigt att notera är att en variation på
10 % är relativt högt, men speglar påverkan av ett förändrat fjärrvärmebehov på kort sikt (väderberoende). Sett över tid är variationerna normalt betydligt lägre.
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Nytt KVV, ökad leverans
Nytt KVV, minskad leverans
Dagsläge, ökad leverans
Dagsläge, minskad leverans
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad fjärrvärmeleverans ± 10 % (förändring ± 62 GWh/år).

Elpriset
En förändring av elpriset på 20 % ger en årlig resultatpåverkan på omkring 10 MSEK. Förändringen är
beräknad utifrån affärsområdets nettoproduktion av el vilken uppgår till ca 165 GWh per år (produktion minus konsumtion).

Nytt KVV, högre elpris
Nytt KVV, lägre elpris
Dagsläge, högre elpris
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat elpris ± 20 % (förändring ± ca 60 kr/MWh).

Elcertifikatpriset
En förändring av elcertifikatpriset på 20 % ger en årlig resultatpåverkan på 6-7 MSEK. Förändringen är
beräknad utifrån elproduktionen för ett nytt kraftvärmeverk (155 GWh), vilken är berättigad till tilldelning av elcertifikat. Dagens verksamhet har ingen tilldelning av elcertifikat och är därmed opåverkad.

Nytt KVV, högre elcertifikatpris
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat elcertifikatpris ± 20 % (förändring ± ca 40 kr/MWh).
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Biobränslepriset
En förändring av biobränslepriset på 10 % ger en årlig resultatpåverkan på omkring 9 MSEK. Förändringen är beräknad utifrån en bränsleförbrukning på 475 GWh per år för ett nytt kraftvärmeverk.

Nytt KVV, högre biobränslepris
Nytt KVV, lägre biobränslepris
Dagsläge, högre biobränslepris
Dagsläge, lägre biobränslepris
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat biobränslepris ± 10 % (förändring ± ca 20 kr/MWh).

Reinvesteringskostnaden
En förändrad reinvesteringskostnad på 10 % för nytt kraftvärmeverk ger en årlig resultatpåverkan på
omkring 14 MSEK.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat reinvesteringskostnad för nytt KVV ± 10 %.

Kostnadsräntan
En förändrad kostnadsränta på en procentenhet ger en årlig resultatpåverkan på omkring 26 MSEK.
Förändringen är beräknad utifrån affärsområdets totala balansomslutning med nytt kraftvärmeverk.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad kostnadsränta ± 1 procentenhet.

B 290

49

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Ur känslighetsanalysen kan utläsas att vad som kan bedömas som rimliga variationer för fjärrvärmebehovet, el- och elcertifikatpriset samt biobränslepriset samtliga ger en resultatpåverkan som ligger
runt eller under 10 MSEK/år per post med ett nytt kraftvärmeverk.
Noterbart är att känslighetsanalysen inte gör någon bedömning om vilka scenarior som kan vara mest
troliga och huruvida några parametrar kan förändras i en större utsträckning. Generellt gäller dock
också att det finns en följsamhet mellan den allmänna kostnadsutvecklingen och priser på energiråvaror, varför t ex ökade bränslekostnader över tid normalt kan balanseras mot ökade intäkter för el och
fjärrvärme.
Känslighetsanalysen visar också att reinvesteringskostnaden för ett nytt kraftvärmeverk samt finansieringen av denna är mycket betydelsefulla. Som ovan är det dock viktigt att belysa att t ex ett högt
ränteläge med ökade kapitalkostnader som följd normalt också är en följd av en allmän prisuppgång
varför även intäktssidan kan antas öka. Risken med ökade räntekostnader är således den risk som
överstiger övriga parametrar, dock finns det stora möjligheter att hantera ränterisken på ett bra och
långsiktigt sätt.

5.3.12

Slutsats kraftvärmeverk

Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk kan enligt redovisade resultatprognoser bäras av fjärrvärmeverksamheten. Resultatet de första åren är som presenterat låga jämfört med dagens resultatnivåer,
vilket primärt beror på initialt höga kapitalkostnader samt rådande låga elprisnivåer. Enligt prognos
förväntas ett resultat på 50-60 MSEK per år uppnås inom en tioårsperiod efter genomförd reinvestering.
Finansieringen av reinvesteringen bedöms vara det som framförallt avgör utfallet av fjärrvärmeverksamhetens resultat. Bedömningen är också att risken för en stor resultatpåverkan p g a förändrade
energipriser är låg, främst beroende på att såväl el- som elcertifikatsintäkter säkras upp på väl fungerande terminsmarknader. Nuvarande marknadspriser bedöms också som redan låga. Vid beslut om ett
nytt kraftvärmeverk kommer risken för att verksamheten belastas av ökade och oplanerade kostnader
för underhåll och otillgänglighet att sjunka.
Med ett nytt kraftvärmeverk uppnås en robust värmeproduktion med hög tillgänglighet, ett resurseffektivt bränsleutnyttjande, en stor andel förnybar elproduktion och inte minst en mycket hög miljöprestanda. En hög miljöprestanda kommer med all sannolikhet få ett betydligt högre ekonomiskt värde i
framtiden. Ett större miljövärde skulle också öka värdet för en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk.
Det grundläggande motivet till en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk är att befintligt kraftvärmeverk på Ryaverket har nått sin tekniska livslängd, med ökad risk för en ökad otillgänglighet, längre
leveransavbrott och ökade kostnader för merproduktion.
Vid bortfall av en biopanna uppgår kostnaden till ca 55 MSEK/år och om båda befintliga biopannorna
inte är tillgängliga blir kostnaden ca 165 MSEK/år. Detta under förutsättning att inget haveri inträffat
som till viss del täcks av tecknade försäkringar.
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5.4

Avloppsreningsverket

5.4.1

Affärsområde Vatten och avlopp (VA)

Vatten och avlopp-kollektivet är ett monopol som enligt vattentjänstlagen skall bedrivas till självkostnadspris. Verksamheten är särredovisad och bedrivs inom ett eget affärsområde Vatten och avlopp
(VA) och har inget avkastningskrav. Eventuella vinster och förluster skall balanseras till noll under en
femårsperiod. Verksamheten är taxefinansierad och taxan skall täcka verksamhetens kostnader. Vatten och avlopp-kollektivet i Borås har historiskt sett haft en relativt låg taxa i förhållande till andra
kommuner. Vatten och avloppverksamheten har under de senaste fyra åren genomgått en del omorgansationer och effektiviserats med hänsyn tagen till att förbereda kollektivet på en reinvestering i ett
nytt avloppsreningsverk. En successiv höjning av taxan har skett och överskottet har avsatts till reinvesteringen. Prognosen för denna avsättning är 160-180 MSEK vid planerad driftsstart 2018.

5.4.2

Vatten- och avloppstaxans utveckling

För att kollektivet skall kunna bära reinvesteringen och nå break-even mot kostnader, vilka tillförs
kollektivet i form av avskrivningar och räntor, kvävs en omsättning på ca 280 MSEK. Omsättningen är
för närvarande (år 2014) 170 MSEK och därför innebär det en fortsatt effektivisering av verksamheten
samt en årlig höjning av taxan. Taxan har under de senaste tre åren ökat med 5,5 % och i prognoser
återfinns en årlig höjning med 5,5 % till år 2023, förutom 8 % 2018. Totalt blir prisökningen 65 %
från 2014 fram till 2023.

5.4.3

Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnader är prognostiserade utifrån dagens nivåer med en ökning om 2 % årligen. Bedömning har gjorts utifrån att den nya anläggningen antas bli effektivare, vilket ger bl a
minskade mängder tillsatsmedel, lägre energiåtgång och minskat personalbehov. Samtidigt antas avloppsreningsverket få en ökad belastning som består av befolkningstillväxt i Borås, ökning från verksamheter samt ökad energiåtgång för pumpning.

5.4.4

Resultatprognos

Resultatkalkylen är beräknad på hela vatten och avloppverksamheten där daglig drift för vattenverket
och reinvesteringar för rörnätet är medräknande. I kalkylen är räntekostnaden beräknad med investeringsränta 3,8 %.
Resultatet kommer att minska med ca 75 MSEK år ett efter driftsättning (år 2017 till 2018) och ge
ett minusresultat. Enligt resultatprognos återfinns ett minusresultat under omkring sex år efter investeringens driftstart. Det totala underskotten är prognostiserat till runt 160-180 MSEK och balanseras
mot den avsättning som gjorts fram till driftstart. Därefter beräknas kollektivet nå break-even och
taxeökning minskar till inflationstakt. Vatten och avloppverksamheten har inga lönsamhetskrav och
genom att balansera vinst mot förlust blir resultatet noll över tid.
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Resultatprognos och omsättning för affärsområde Vatten och avlopp.

5.4.5

Driftresultat och kassaflöde

Driftresultatet för affärsområde Vatten och avlopp förväntas enligt prognos att öka betydligt vilket till
största del beror på en ökad vatten- och avloppstaxa. Kassaflödet är positivt även efter genomförd
reinvestering och förväntas på sikt öka jämfört med idag.
Driftresultat (EBITDA)
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Prognos för driftresultat och kassaflöde för affärsområde Vatten och avlopp med nytt avloppsreningsverk i drift
år 2018.
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5.4.6

Känslighetsanalys

Det finns två parametrar som är känsliga för vatten- och avloppkalkylen; investeringens storlek och
räntor.
En förändring på 10 % i investeringskostnad mot den lagda prognosen i resultatkalkylen ger omkring
10 MSEK i årlig påverkan.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad reinvesteringskostnad för nytt avloppsreningsverk ± 10 %.

En förändring i räntekostnaden med en procentenhet påverkar den årliga resultatkalkylen med omkring 14 MSEK.

Högre kostnadsränta
Lägre kostnadsränta
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad kostnadsränta ± 1 procentenhet.

5.4.7

Slutsats avloppsreningsverk

Ekonomin för vatten- och avloppverksamheten påverkas av reinvesteringen med ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader skall täckas av vatten- och avloppstaxan samt effektivisering av verksamheten.
Förberedelser för investering har genomförts genom att fondera medel (årliga överskott) för att täcka
de första årens ökade kostnader. Syftet med den i förtid lagda taxeökningen har varit att främja en
jämn taxeökning. Vatten- och avloppverksamheten har även genom effektiviseringar bidragit till ett
positivt resultat som möjliggjort uppbyggnaden av fonden.
Total prognostiserad investeringskostnad är 1 357 MSEK vilket ger en årlig ökad kapitalkostnad på ca
100 MSEK. Dagens avloppsreningsverk (Gässlösa) har ett kvarvarande restvärde. Detta värde skrivs
av fram till reinvestering (år 2018) och minskar därefter kapitalkostnader med ca 15 MSEK. Detta ger
en prognostiserad nettoeffekt på ca 85 MSEK. Kollektivet särredovisas och verksamheten kommer att
bära ökade årliga kostnader för reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk.
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5.5

Bolagets ekonomiska utveckling

5.5.1

Reinvesteringarnas påverkan på bolaget

Bolaget har under ett antal år förberett verksamheten för reinvestering i ett kraftvärmeverk samt sedan 2011, vid samgåendet med vatten- och avloppkollektivet, även förberett för reinvestering i ett
avloppsreningsverk.
För affärsområde Energi har konsolidering möjliggjorts genom effektiviseringar, inköp av biobränsle i
egen regi, åtgärdsprogram samt lönsamma investeringar. Även en ökning av fjärrvärmepriset har bidragit till ökat resultat och därmed en stärkt soliditet.
För vatten- och avloppverksamheten har effektiviseringar genomförts samt omorganisering av verksamheten vilket bidragit till ett förbättrat resultat. En strategi lades 2011 på taxeökning för att möjliggöra avsättning till reinvesteringen.
Konsolidering har bidragit till att bolaget ökat sin lönsamhet och prognosen visar en fortsatt god lönsamhet fram till reinvestering. Det ackumulerade resultatet (obeskattade reserver) kommer enligt
plan vid 2017 års utgång att vara ca 300 MSEK. Vid drifttagning av de nya anläggningarna är prognosen att resultatet försämras.
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Resultatprognos samt prognos för soliditet och avkastning på eget kapital för bolaget.

Bolaget har sex affärsområden vilka är särredovisade. I ovanstående resultatkalkyl återfinns alla affärsområdens prognostiserade resultat. Två affärsområden är monopol och visar ingen vinst i prognos.
Övriga affärsområden, exkluderat affärsområde Energi, ger en gemensam vinst på 8 MSEK. Resultatutveckling för AO Energi redovisas under kapitel 5.3.
Bolaget har ett mål för avkastning på eget kapital på 20 %. Detta mål kommer inte att uppfyllas under
reinvesteringarnas avskrivningstid. Det beror till stor del av att reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk inte bidrar till ökad lönsamhet och bidrar därmed inte till avkastningskravet utan motverkar det
med ökad skuld. Avkastningen prognostiseras till ca 8-10 % under reinvesteringarnas avskrivningstid.
Bolaget har även ett mål att bibehålla en soliditet på 15 %. Soliditeten kommer inför reinvesteringarna att vara 15 % enligt lagd prognos. Vid reinvestering sjunker soliditeten till ca 7-8 % för att sedan
nå 15 % år 2026, enligt prognos.
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Känslighetsanalyser visar att det finns parametrar som kan förändra prognoser och slutsatser, både som
möjlighet och risk. Genom terminssäkringar och derivat kan rörligheten minska på vissa parametrar.
Att inte reinvestera kommer även det att påverka ekonomin då de rörliga kostnaderna för drift och
underhåll kommer att stiga för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet på befintliga anläggningar.

5.5.2

Slutsats bolagets ekonomiska utveckling

Bolaget har en prognos på ett positivt resultat vid reinvesteringens drifttagande och en ökning av lönsamheten, i takt med att amortering av lån genomförs.
Reinvesteringar för både kraftvärmeverk och avloppsreningsverk är lånefinansierat till 100 % och inget kapital i form av aktieägartillskott är lagda i redovisad prognos. Alla kostnader och intäkter samt
förändring av kapitalkostnader är enligt lagda prognoser medräknade.
Resultatkalkyler visar att investering är möjlig och ger ett långsiktigt positivt resultat. De visar även
att reinvesteringar kan genomföras med bolagets egna förutsättningar utan tillskott av kapital (skattefinansiering) från ägaren.

5.5.3

Finansiering och inflation

Enligt Riksbankens analys kommer konjunkturen att stärkas men inflationen blir fortsatt låg. För att
bidra till att inflationen stiger mot inflationsmålet på 2 % beslutade de vid det penningpolitiska mötet
den 3 september 2014 att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 %. Först i slutet av 2015 bedöms det
vara lämpligt att börja höja reporäntan. År 2017 är prognosen att reporäntan uppgår till drygt 2 %.
STIBOR är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser, till vilka ett antal banker
verksamma på den svenska penningmarknaden, är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under
olika löptider. Vår referensränta är baserad på STIBOR 3 månader.
Om läget på räntemarknaden kvarstår till beslut finns möjlighet att binda räntor som understiger de
i prognosen lagda räntenivåerna. Kostnadsräntan som används i resultatkalkylerna är beräknad efter
marknadsnotering på en 20-årig ränteswap samt en kostnad för kapitalbindning. Kostnadsräntan är
beräknad till 3,8 %.

5.5.4

Finansieringsalternativ

Tre finansieringsalternativ har utretts. Projektfinansiering, leasing samt lån från Borås Stads internbank. Även kombinationer av dessa alternativ har diskuterats.
Leasing innebär att utrustningen finansieras via leasingbolag och resterande del finansieras via lån.
Vid utredning våren 2014 var detta alternativ det som gav lägst finansieringskostnad. Leasing är
kopplad till en del risker i bolagsskatt och räntor och den lägre finansieringskostnaden bedöms inte
vara så förmånlig att den överväger de risker som finns med leasing.
Projektfinansiering är möjlig men Borås Stads internbank har möjlighet att låna upp medel till mer
förmånliga kostnader.
Slutsatsen är att bolaget finansierar de två reinvesteringarna via Borås Stads internbank till 100 %.
Efter reinvesteringsbeslut presenteras en plan för hur upplåning kommer att genomföras.
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5.5.5

Känslighetsanalys

Räntekostnaden är den känsligaste parametern i de två reinvesteringarna och osäkerheter kommer
att elimineras så långt det är möjligt. En procentenhet på totala investeringen ger ca 32 MSEK i årlig
resultatpåverkan.
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Planerade reinvesteringar består till övervägande del av upphandlade anbud för att minska osäkerheten kring reinvesteringskostnaden. En förändring av den totala reinvesteringskostnaden på 10 % ger
en årlig resultatpåverkan på omkring 24 MSEK.
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5.5.6

Hur påverkas kunden – jämförelse enligt
Nils Holgersson-undersökningen

Varje år genomförs en studie där kostnader för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering i landets olika kommuner jämförs för en typfastighet, den så kallade Nils Holgersson-undersökningen.
Enligt undersökningen står sig kostnaden för de tjänster som bolaget levererar bra i jämförelse med
andra kommuner.
Efter genomförd reinvestering (år 2018) så förväntas kostnaden för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering i Borås vara 265 kr/kvm vilket kan jämföras med en uppskattad kostnad på 268 kr/kvm
för riket som helhet (”Riket medel”). Kostnaden för fjärrvärme bedöms ligga i paritet med det nationella
medelvärdet och kostnaden för vatten och avlopp ca 10 % lägre än det nationella medelvärdet.

För bedömning av kostnaden för det nationella medelvärdet har kostnadsutveckling för fjärrvärme,
vatten och avlopp respektive avfallshantering baserats på medelvärdet av prisutvecklingen de senaste
tre åren. Kostnadsutvecklingen för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering mellan år 2014 och
år 2018 bedöms för såväl Borås som för riket som helhet sammantaget öka med 2,6 % per år.

Specifik kostnad för Avfall+VA+Fjärrvärme (kr/kvm)
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Kostnader för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfall för en typfastighet enligt
Nils Holgersson-undersökningen. Jämförelse Riket och Borås.

B 298
57

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

6.

Referenslista tillstånd

Miljötillstånd, deldom 2014-01-20.
Detaljplan, antagen 2014-10-06.

B 299
58

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Nr 30
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv
för stadens bolag
2015-02-23

Dnr 2015/KS0104

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

1

Sammanfattning

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i kommunallagen och i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ändringarna i kommunallagen innebär bland annat att
det i bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med bolaget och att kommunen får en förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Ändringarna i
LOU innebär att det i bolagsordningen behöver säkerställas att kommunen utövar tillräcklig kontroll över bolagets
verksamhet samt att kommunen bedriver huvuddelen
av sin verksamhet tillsammans med bolaget. Om dessa
villkor är uppfyllda behöver konkurrensutsättning enligt
LOU inte ske.
På grund av de nya reglerna är det nödvändigt att komplettera bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen. Nödvändiga justeringar i Kommunstyrelsens reglemente kommer att föreslås i ett annat ärende.

härefter över beslutet, bland annat om ellagens bestämmelser om intäkter och avgifter inom nätverksamheten
har företräde framför självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kammarrätten har nu, i dom den 2014-11-18,
meddelat att det inte funnits några skäl att upphäva Borås
stads beslut. Eftersom kommunen inte besvärade sig över
just den del som avsåg upphävandet av ändringarna i bolagsordningarna, behöver fullmäktige på nytt fatta beslut
om att anta dessa. Fullmäktige föreslås därför nu att anta
bolagsordningarna i sin helhet.
De ändringar som inte föreslagits tidigare redovisas med
understruken text i respektive styrdokument samt kommenteras särskilt nedan.
Under rubriken ”Ändringsförslag för Borås Energi och
Miljö AB avseende förhållandet till Boras Waste Recovery
AB” redogörs för behovet av att justera styrdokumenten
för såväl Borås Energi och Miljö AB som Boras Waste
Recovery AB. Befintliga styrdokument för Boras Waste
Recovery har liknande utformning som övriga bolag inom
Borås kommunkoncern och det har visat sig att dessa inte
är tillräckligt anpassade för att skapa önskvärd tydlighet i
koncernförhållandet mellan moder- och dotterbolag.

I de reviderade bolagsordningarna anges det kommunala ändamålet för respektive bolag samt de kommunala
befogenheter som utgör ramen för respektive bolags
verksamhet. I de reviderade ägardirektiven har intagits
bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens ägarroll
mot bakgrund av de nya reglerna i 6 kap 1 a § kommunallagen. Syftet med föreslagna ändringar i bolagsordningar
och i ägardirektiv har endast varit att uppfylla lagens krav.
De förändringar som föreslås handlar således om att förtydliga bolagens roll i förhållande till kommunen och att
förstärka kommunens kontroll över bolagen.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring av bolagsordningen för BSTF AB när det gäller val av styrelse.

De ändringar som fullmäktige sedan tidigare tagit ställning till redovisas nu endast i kursiv stil i respektive
styrdokument.

Det anges numera i 3 kap 17 § kommunallagen att Kommunfullmäktige ska se till att bolagets kommunala ändamål och att de kommunala befogenheter som utgör ramen
för bolagets verksamhet skrivs in i bolagsordningen. De
nya kraven innebär att de kommunalrättsliga principer
som är aktuella för just den verksamhet som respektive bolag driver ska anges i bolagsordningen. I bolagsordningen
ska även anges att Kommunfullmäktige får ta ställning
till frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt
innan bolaget fattar beslut.

Vid en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om bland
annat lydelsen i bolagsordningarna vad gäller ändamålet med bolagens verksamheter och särskilt om frågan
huruvida självkostnadsprincipen enligt kommunallagen
kan åsidosättas av vissa bolag, beslutade förvaltningsrätten
att upphäva fullmäktiges beslut. Kommunen besvärade sig
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2

Bakgrund

2.1

Ändringar i kommunallagen
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I anledning av lagändringarna beslutade fullmäktige den
21 mars 2013, § 33, att fastställa nya bolagsordningar och
ägardirektiv för ett antal av stadens bolag. Vid en laglighetsprövning härefter upphävde emellertid förvaltningsrätten fullmäktiges beslut. Skälen för förvaltningsrättens
beslut avsåg i huvudsak styrdokument avseende Borås
Elnät och vad beträffar de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten och då särskilt vad beträffar självkostnadsprincipen. I detta ärende har justeringar
därför gjorts med utgångspunkt från domstolens bedömningar beträffande styrdokumenten. När det gäller Borås
Elnät föreslås således ändringar rörande självkostnadsprincipen och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige måste nu på nytt fatta beslut om
ändringar i styrdokumenten i anledning av de ovan redogjorda ändringarna i 3 kap 17 § kommunallagen.
De ändringar som fullmäktige sedan tidigare tagit ställning till redovisas nu endast i kursiv stil i respektive till
ärendet bilagda styrdokument. De ändringar som inte
föreslagits tidigare redovisas med understruken text i
respektive styrdokument.

2.2

Ändringar i LOU

Regler om inköp mellan kommunen och kommunens bolag har skrivits in i lagen om offentlig upphandling, LOU.
Även dessa ändringar gäller fr o m januari 2013.
Kortfattat innebär de nya reglerna ett undantag från kon
kurrensutsättning enligt LOU om vissa i lagen angivna
förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kallas
kontroll- och verksamhetskriterierna (de s k Teckal-kriterierna) och innebär dels att den upphandlande myndigheten ska ha kontroll (kontrollkriteriet) över den juridiska
personen som motsvarar den som den utöver över sin egen
förvaltning, dels att den juridiska personen ska bedriva
huvuddelen av sin verksamhet (verksamhetskriteriet)
tillsammans med myndigheter som kontrollerar den. Om
villkoren är uppfyllda behöver konkurrensutsättning enligt
LOU inte ske.
Införandet av de nämnda reglerna i LOU medför att vissa
justeringar behöver göras i rubricerade styrdokument när
det avser ägarens, dvs kommunens kontroll över bolagen.
Det är möjligt att åstadkomma en effektivare kontroll av
bolagen genom olika åtgärder, såsom exempelvis genom
att specificera vilken typ av ärenden som är av så strategisk karaktär att dessa bör beslutas av bolagsstämman. På
så sätt behåller ägaren beslutanderätten vid vissa viktiga
beslut.
Ägarens kontroll över bolagen föreslås förstärkas genom att
i bolagsordningen specificera bolagsstämmans kompetens.

3	Ändring av bolagsordningar
– samtliga bolag
3.1	Ändringsförslag 1 – Ändamål med
bolagets verksamhet

Ändringarna i KL har bland annat inneburit att bolags
ordningarna i kommunala aktiebolag ska innehålla
uppgifter om det kommunala ändamålet med bolaget
och vilka kommunalrättsliga principer som ska gälla för
bolaget. Det förslag till bolagsordningar som Kommunfullmäktige tidigare fick ta ställning till vad gäller denna
fråga, innehöll en mening om vad som ansågs kunna ingå
i begreppet självkostnadsprincip. Denna mening föreslås
utgå, då sådan tolkning med anledning av den nyligen
avfattade kammarrättsdomen i frågan, inte längre behövs.
De fem allmännyttiga bostadsbolagens bolagsordningar
berörs inte av denna ändring.

3.2	Ändringsförslag 2 – Kommunfullmäktiges
ställningstagande

Enligt 3 kap 17 § 1 st p 4 KL ska fullmäktiges rätt att ta
ställning i vissa frågor numera anges i det kommunala
bolagets bolagsordning. Enligt tidigare lydelse skulle fullmäktige ha rätt att yttra sig i dylika frågor. Lagändringen
ska enligt propositionen ses som en åtgärd att stärka Kommunfullmäktiges ställning. Sedan tidigare står följande
mening i Borås Stads kommunala bolags bolagsordningar;
”Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse”.
Det rekommenderas att befintliga bolagsordningar ändras
så att de överensstämmer med lydelsen av 3 kap 17 § kommunallagen.
Följande text föreslås att införas i bolagsordningarnas § 5.
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars
av större vikt fattas.

3.3

Ändringsförslag 3 – Mandatperiod

Av bolagsordningarna framgår att styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till Kommunfullmäktige. I vissa bolagsordningar avviker denna text något varför texten redigerats
språkmässigt, dock utan att någon saklig förändring av
texten skett.
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För att Kommunfullmäktige ska kunna bestämma om
tidsperiod som avviker härifrån behöver bolagsordningen
kompletteras med sådan text.
Följande text föreslås att införas i bolagsordningarnas § 8
om styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.
3.4	Ändringsförslag 4 – Bolagsstämmans
kompetens

Att i bolagsordningen uttrycka vilken typ av ärenden som
ska fattas av bolagsstämman är viktigt för att säkerställa
att ägaren har kontroll över verksamheten. Bolagsordningarna föreslås därför utökas med följande skrivning om
bolagsstämmans kompetens. Följande text föreslås placeras
i slutet av den paragraf i respektive bolagsordning som
rubriceras ”Ärenden på ordinarie bolagsstämma”.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget
sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om
transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen
inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av
för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

4	Ändring av ägardirektiv
– samtliga bolag
4.1

Kommunstyrelsens förstärkta tillsynsplikt

Förändringarna i kommunallagen 2013, som även innebar
en för Kommunstyrelsen förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen, medför att bolagens styrdokument
behöver kompletteras på ytterligare sätt. Med anledning av
den förstärkta uppsiktsplikten kommer även justeringar göras vad gäller Kommunstyrelsens reglemente. Detta ärende
kommer att behandlas av fullmäktige vid ett senare tillfälle.
Bestämmelser om Kommunstyrelsens uppsikt finns redan
idag i kommunallagen. Lagtexten ger dock ingen närmare
vägledning om i vilka former uppsikten ska ske.
De nya bestämmelserna i 6 kap 1 a § kommunallagen
innebär att Kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma
om bolagets verksamhet dels varit förenlig med de ändamål fullmäktige fastställt, dels varit förenlig med de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att
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så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Det finns olika möjligheter för Kommunstyrelsen att
skaffa underlag för sina årliga beslut. I dagens ägardirektiv
finns redan regler om att bolagsstyrelserna regelmässigt till
Kommunstyrelsen rapporterar hur verksamheten bedrivs.
För att ytterligare förstärka Kommunstyrelsens tillsynsplikt föreslås en komplettering av ägardirektiven.
Kompletteringen rör Kommunstyrelsens insyn i bolagets
verksamhet, men även en påminnelse till bolagen om
Kommunstyrelsens uppgift att fatta årliga beslut huruvida
bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Slutligen föreslås en bestämmelse om att bolaget i sin förvaltningsberättelse särskilt
ska uttala sig om verksamheten i förhållande till uppsatta
ändamål och ramar för verksamheten. Uttalandet ska vara
så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a § kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

4.2	Ändringsförslag 5 – Kommunens insyn
i bolagets verksamhet, erinring om KS
årliga beslut

Texten under rubriken ”Kommunens insyn i bolagets
verksamhet” i ägardirektiven föreslås kompletteras på
följande sätt:
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

4.3	Ändringsförslag 6 – Grundläggande
principer för bolagets verksamhet

Texten under rubriken ”Grundläggande principer för bolagets verksamheter” föreslås justeras på följande sätt: Det
förslag till ägardirektiv som Kommunfullmäktige tidigare
fick ta ställning vad gäller grundläggande principer för
bolagets verksamhet innehöll en mening om vad som ansågs kunna ingå i begreppet självkostnadsprincip. Denna
mening föreslås utgå, då sådan tolkning med anledning
av den nyligen avfattade kammarrättsdomen i frågan, inte
längre behövs. De fem allmännyttiga bostadsbolagens
bolagsordningar berörs inte av denna ändring.
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4.4	Ändringsförslag 7 – Bereda fullmäktige
möjlighet att ta ställning

Text under rubriken ”Underställningsplikt” i ägardirektiven förslås ändras från att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas innan vissa uppräknade beslut fattas,
till följande mening:
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende…..

Ändringen är föranledd av kommunallagens (3 kap 17 §
1 st p 4 KL) ändring rörande fullmäktiges rätt att ta
ställning i vissa frågor.

4.5	Ändringsförslag 8
– Förvaltningsberättelsen

Texten under rubriken ”Årsredovisning och delårsrapporter” i ägardirektiven föreslås kompletteras på följande sätt:
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta
avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt
6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Anledningen till ovanstående komplettering är att
underlätta för Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens uppgift när det gäller den utvidgade tillsynsplikten.
Redovisningen ger även bidrag till lekmannarevisorernas
granskning och yttrande.
I bolagens ägardirektiv föreslås att styrelsen, i sin förvaltningsberättelse, ska redovisa hur verksamheten bedrivits
och utvecklats mot bakgrund av syftet och ramarna för
bolaget, dvs verksamhetens förenlighet med bolagsordningen. En sådan redovisning ger även ett bidrag till
lekmannarevisorernas granskning och yttrande.

4.6

Ändringsförslag 9 - Klimatkompensation

Med anledning av fullmäktiges beslut att införa klimatkompensation för resor med bil och flyg för såväl nämnder/förvaltningar som bolag föreslås följande stycke införas
i samtliga bolags ägardirektiv vilket fullmäktige sedan
tidigare tagit ställning till:

Klimatkompensation

5	Ändringsförslag för Borås Energi
och Miljö AB avseende förhållandet
till Boras Waste Recovery AB
5.1

Bakgrund

Fullmäktige beslutade i augusti 2013 att Borås Energi
och Miljö AB (BEMAB) skulle bilda ett dotterbolag,
Boras Waste Recovery AB (Waste Recovery). I beslutet
fastställdes även bolagsordning och ägardirektiv för Waste
Recovery.
När verksamheten nu kommit igång har ett behov att
ändra i styrdokumenten för såväl BEMAB som Waste
Recovery framkommit, för att skapa en större tydlighet
i ägarstyrningen av bolagen. Befintliga styrdokument
för Waste Recovery har liknande utformning som övriga
bolag inom Borås kommunkoncern, och visar sig inte
tillräckligt anpassade för att skapa önskvärd tydlighet i
koncernförhållandet mellan moder- och dotterbolag.
Nedanstående ändringar föreslås för BEMAB och Waste
Recovery, förutom de generella ändringar som redogjorts
för ovan. Ändringarna tydliggör att ägarstyrningen av
Waste Recovery till stora delar sker genom moderbolaget
BEMAB. Exempelvis ska Waste Recovery rapportera in
budget, årsredovisning m.m. till moderbolaget, som i sin
tur rapporterar ”BEMAB-koncernen” till Borås Stad.

5.2	Ändringsförslag för Borås Energi
och Miljö AB
Följande ändringar föreslås i bolagsordningen:

• Avsnitt 3 Ändamål med bolagets verksamhet:
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB, och
moderbolag till Boras Waste Recovery AB.”
• Avsnitt 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
Tilläggs att stämman ska innehålla ”framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse” samt beslut om ”fastställelse av resultaträkning
och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning”.
Följande ändringar föreslås i ägardirektivet:

• Avsnitt 1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus
AB, och moderbolag till Boras Waste Recovery AB.”

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås
Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med
bil och flyg.
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• Avsnitt 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Tilläggs att ”Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen
snarast översända

Ändring görs:

a)	protokoll från bolagsstämma i bolaget och dotterbolaget

a) protokoll från bolagsstämma

b)	protokoll från styrelsesammanträde i bolaget och dotterbolaget

c) bolagets årsredovisning

c) bolagets årsredovisning, dotterbolagets årsredovisning
och i förekommande fall koncernredovisning”
• Avsnitt 3 Målet för bolagets verksamhet:
Tilläggs att bolaget skall ”upprätthålla och utveckla en
sådan kompetens att möjlighet finns att delta i internationella utvecklingsprojekt. Den internationella verksamheten ska huvudsakligen bedrivas genom dotterbolaget
Boras Waste Recovery AB.”
• Avsnitt 9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Tilläggs att ”Bolaget skall årligen upprätta en budget,
i vilken ska ingå även dotterbolagets budget, för det
kommande kalenderåret.”

Det åligger bolaget att till moderbolagetKommunstyrelsen snarast översända
b) protokoll från styrelsesammanträde
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
• Avsnitt 3 Målet för bolagets verksamhet
Tilläggs att ”Kommunen skall, genom Borås Energi och
Miljö AB, äga bolaget…”
• Avsnitt 8 Instruktion för VD
Tilläggs att ”Beslut om anställande och entledigande av
VD fattas av bolagets styrelse i samråd med moderbolaget och Kommunstyrelsen.”
Ändring görs: ”Instruktion för VD skall meddelas moderbolaget Kommunstyrelsen.”

• Avsnitt 10 Årsredovisning och delårsrapporter
Tilläggs att ”Rapporteringen ska avse såväl bolaget som
dotterbolaget och i förekommande fall koncernen.”

• Avsnitt 9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Ändring: ”Bolaget skall årligen upprätta en budget för det
kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till moderbolaget Kommunstyrelsen vid den tidpunkt moderbolaget Kommunstyrelsen bestämmer…”

5.3	Ändringsförslag för Boras Waste
Recovery AB

Borttag: Bolagets styrelse skall också till moderbolaget
Borås Energi och Miljö AB inlämna en budget vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer.

Följande ändringar föreslås i bolagsordningen:

• Avsnitt 3 Ändamål med bolagets verksamhet:
Ändring görs enligt följande: ”Skulle bolaget likvideras
skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad Borås
Energi och Miljö AB.”
• Avsnitt 9 Revisorer:
Tillägg görs: ”För granskning av bolagets årsredovisning
och räkenskaper….., ska bolagsstämman utse en (1) revisor med en (1) revisorsuppleant.

Ändring: ”I den information som skall lämnas till moderbolaget kommunen skall bolaget göra en uppföljning av
tidigare års utfall..”
• Avsnitt 10 Årsredovisning och delårsrapporter
Borttag: ”Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen
inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och
delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen
bestämmer.”

• Avsnitt 1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Borås Energi
och Miljö AB, nedan kallat moderbolaget.”

Ändring: ”Bolagets styrelse skall till moderbolaget
inlämna årsredovisning, underlag till koncernredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget
bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till
s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för
koncernen) lämnas.”

• Avsnitt 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Tilläggs att: ”Kommunstyrelsen och moderbolaget äger
när de så önskar själva eller genom därtill utsedda personer
granska….”
”Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl
informerad om sin verksamhet…”

• Avsnitt 15 Personalpolitik
Tillägg: ”Rekrytering och upphörande av anställning av
VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen och moderbolaget. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan
ledande personal fastställs efter samråd med moderbolaget samt Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.”

Följande ändringar föreslås i ägardirektivet:
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6

Ändringsförslag för BSTF AB

Av bolagsordningen för BSTF AB framgår av 8 § hur
styrelsen utses. Styrelsen i ett helägt kommunalt bolag
ska enligt kommunallagen utses av kommun-fullmäktige.
På grund av en felskrivning skulle man nu kunna tolka
bolags-ordningen på annat sätt. Ordet ”Övriga” ledamöter föreslås ändras till ”Samtliga” ledamöter till följande
mening.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Övriga Samtliga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige
i Borås för tiden från den årsstämma som följer efter det
att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av
den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv i
enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste
Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i
Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter
AB, AB Bostäder i Borås AB, Fristadbostäder AB,
AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn i Borås
AB godkänns,

7

Samt
utsedda ombud uppdras att på bolagstämma rösta
för ett antagande av de nya styrdokumenten.

Ärendets beredning

Förslag på nya skrivningar i bolagsordningar och ägardirektiv har skickats ut för synpunkter till respektive
bolag.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Bolagsordning för
Borås Stadshus AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 7 Antal aktier
I bolaget finns 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och
effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag
i en av Borås Stad ägd koncern direkt och genom innehav
av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla
verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunen eller dess invånare.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, skall
ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra
och senast två veckor före stämman.

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor.
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Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämma får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7.	Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse två personer i förening.

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

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Bolagsordning för
Borås Energi och Miljö AB

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och
högst 40 000 000 kronor.

Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26
Fastställd av stämma 2015-04-01

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med
optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt
hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och
avloppsverksamhet.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB och moderbolag
till Boras Waste Recovery AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa,
producera och sälja energi, återvinningsmaterial och
avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och
avloppsverksamhet.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal
suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att
val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av
ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande skall endast avse minst två personer i
förening.

§ 10 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Årsredovisning, Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.

§ 14 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före
april månads utgång, skall följande ärenden förekomma
till behandling.
1 Val av ordförande vid stämman
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7 Beslut om
a)	fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter
9	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag

§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av honom ägda aktier och företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.

§ 17 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.
Den som utövar Kommunstyrelsens insynsrätt får ej företaga handling som strider mot vad som gäller för revisor
enligt aktiebolagslagen 10:13.

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

11	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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Bolagsordning för
Boras Waste Recovery AB

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015

§ 1 Firma

§ 7 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Bolagets firma är Boras Waste Recovery AB.

§ 8 Styrelse
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Borås Stad, Västra Götalands län.

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att samordna kunskap och erfarenhet
inom resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i
förekommande fall varor, huvudsakligen för export.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad Borås Energi och Miljö AB.
Bolaget är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda
samt sälja tjänster och varor till intressenter, huvudsakligen genom export, och därigenom skapa möjligheter
till en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
som i sin tur gynnar utvecklingen av egna idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.

Styrelsen ska bestå av minst en (1) och högst sju (7) ledamöter med lika antal suppleanter.
Kommunfullmäktige i Borås Stad ska utse bolagets
styrelseledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige
i Borås Stad ska även utse styrelsens ordförande och vice
ordförande.
Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till Kommunfullmäktige i Borås Stad förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter
för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, och i förekommande fall koncernredovisning och
koncernföretagens inbördes förhållanden, ska bolagsstämman utse en (1) revisor med en (1) revisorsuppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorn och revisorssuppleantens uppdrag ska gälla till
senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Borås Kommun skall för samma
mandatperiod som gäller för bolagets revisor utse en (1)
lekmannarevisor med en (1) suppleant.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast sex
(6) och senast två (2) veckor före stämman.
Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 14 Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av denne ägda aktier och företräda aktier utan
begränsning i röstetalet.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens
§ 13 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen före april månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a)	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c)	ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot
eller verkställande direktör i bolaget att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande ska endast avse minst två (2)
personer i förening.

§ 17 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 18 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

11.	Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande
fall, revisorsarvoden

§ 19 Ändring av bolagsordningen

12.	A nnat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Bolagsordning för Borås Elnät AB

§ 6 Aktiekapital

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och
högst 80 000 000 kronor.

Fastställd av stämma 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Elnät AB.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt
utbyggnad av datakommunikation inom Borås Stad.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL samt
verka i enlighet med ellagen.
Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Borås
Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet.
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad,
eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt
ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar.
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva
datakommunikationsverksamhet, genom att bygga, driva
och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
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§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorn och revisorssuppleantens uppdrag ska gälla till
senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

4. Val av en eller två justeringsmän.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 15 Räkenskapsår

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 17 Insynsrätt

9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Bolagsordning för
Borås Djurpark AB

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000
aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26
Fastställd av stämma 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Djurpark AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktiviteter
och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka
kommunen.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att
val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av
ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås
Stad driva djurpark och i samband därmed idka annan
besöksstimulerande verksamhet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

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

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och
högst 8 000 000 kronor.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

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

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

B 315

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Bolagsordning för Borås
kommuns Parkerings AB

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst 3.600
aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd på stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjligheter.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås
Stad driva parkeringsverksamhet och därvid på egen hand
eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra
och förvalta parkeringsanläggningar.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till Bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

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

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kr och högst
3 600 000 kr.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

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

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
Industribyggnader i Borås AB

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 250 000 kr och högst
9 000 000 kr.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 7 Antal aktier

§ 1 Firma

I bolaget skall finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000
aktier.

Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB.

§ 8 Styrelse
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla
lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta
tillhandahållande av exploaterad mark för industri eller
annat ändamål.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, samt att
kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.

§ 16 Firmateckning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,

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

b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,

§ 18 Ändring av bolagsordningen

c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
Industribyggnader i Borås 2 AB

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000
aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015

§ 1 Firma
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås 2 AB.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter
med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två
ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla
lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt
utbildningslokaler.

§ 9 Revisorer

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

Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva uthyrning av fastigheter, äga och
förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§ 12 Ärenden på årsstämma

§ 6 Aktiekapital

2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst
200 000 kr.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

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

§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
BoråsBorås TME AB

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst
400 000 kronor.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd på stämman 2015-04-01

§ 1 Firma

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.

§ 8 Styrelse
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism,
möten och evenemang.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Bolaget skall samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive
9 %.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet av de årliga
tillskjutna drifts-/koncernbidragen.

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare.
Fyra ledamöter jämte två ersättare utses av BoråsBorås
Näringslivs Ekonomisk Förening.
Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats
intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa
val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan
bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB.

§ 10 Lekmannarevisorer

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås utse en lekmannarevisor med suppleant.

Bolaget har till föremål att svara för en organisation som
hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra
Borås som besöksort för turism, möten och evenemang. I
uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna
samt utveckla den övriga organisationen för olika projekt
och uppdrag inom området.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före
april månads utgång, skall följande ärenden förekomma
till behandling.
1 Val av ordförande vid stämman
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7 Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen, och

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

§ 17 Insynsrätt

9	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs
Ekonomisk Förening äger ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess
verksamhet.

10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad
revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt
revisionsbolag
11	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås samt BoråsBorås Näringslivs
Ekonomisk Förening.
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Bolagsordning för BSTF AB

§ 6 Aktiekapital

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst
400 000 kronor.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma

§ 7 Antal aktier

Bolagets firma är Borås Stad Textile Fashion Center AB.

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000
aktier.

§ 2 Styrelsens säte

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 13 ledamöter
med lägst 3 och högst 13 ersättare. 1 ledamot var erbjuds
Västra Götalandsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund
och fastighetsägaren jämte representanter för de största
hyresgästerna. Samtliga Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Ordförande i
styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det
centrum som skapas i Simonsland för vetenskap, kultur,
innovation och handel, där förutsättningar ska ges för
olika aktörer att utveckla verksamheter inom dessa områden och där samordning ska befrämjas mellan näringslivet, staden och högskolan. Syftet är att stärka innovationsmiljön i Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse och
företagsutveckling främst inom textil och mode men även
inom andra områden.
Bolaget skall tillämpa de kommunalrättsliga
principerna enligt Kommunallagens 2 kap och 8
kap 3c §.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i Simonsland genom att ansvara
för administration, service och infrastruktur i Simonslands
gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla
centret ”Textile & Fashion Center” samt samordna de
verksamheter inom vetenskap, kultur, innovation och
handel som bedrivs i Simonsland.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.
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Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

4. Val av en eller två justeringsmän.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 15 Räkenskapsår

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige, samt övriga enligt bolagsordningens § 8 angivna intressenter,
utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets fir¬ma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två per¬soner i förening.

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

§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Bolagsordning för
AB Bostäder i Borås

§ 8 Styrelse

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.

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

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

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till
föremål för sin verksamhet att inom Borås Stad förvärva,
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

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

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 000 000 kr och högst
44 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000
aktier.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
Fristadbostäder AB

§ 8 Styrelse

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Fristadbostäder AB.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.

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

§ 9 Revisorer

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.

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

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 kr och högst
1 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier.
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
olagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
AB Sandhultsbostäder

§ 8 Styrelse

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.

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

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

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.

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

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kr och högst
6 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000
aktier.
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för AB Toarpshus

§ 8 Styrelse

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Toarpshus.

§ 2 Säte

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 600 000 kr och högst
6 400 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000
aktier.
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Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman.
Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant,
alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

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

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
Viskaforshem AB

§ 8 Styrelse

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Viskaforshem AB.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.

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

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

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

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 6 Aktiekapital

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kr och högst
8 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Val av ordförande vid stämman.
Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant,
alternativt revisionsbolag.
Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

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

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Bolagsordning för
Inkubatorn i Borås AB

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst
400 000 kr.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000
aktier.

Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.

§ 8 Styrelse
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av
fler företag i Boråsregionen.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter
med högst fem suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder
under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

§ 9 Revisorer

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag
som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad,
särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta
görs genom att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet
för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att
underlätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget skall
vidare, själv och/eller i samarbete med andra, tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden.
Särskilt skall satsas på avknoppning av nya idéer, projekt
och företag från det etablerade näringslivet samt från
forskningen på högskolan och forskningsinstituten.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
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§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

4. Val av en eller två justeringsmän.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 15 Räkenskapsår

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

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

B 337

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Bolagsordning för
Borås Lokaltrafik AB

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000
aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av stämman 2015-04-01

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB.

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

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att
val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av
ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt
resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och kundorienterad kollektivtrafik.

§ 9 Revisorer

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder
under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik och med kollektivtrafikrörelsen direkt sammanhängande verksamhet samt förvalta bolagets fastigheter.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kr och högst
1 000 000 kr.
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Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen genom brev
till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

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

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant,
alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig
karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller
annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är
av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

B 339

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Ägardirektiv för
Borås Stadshus AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande bolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB
och Industribyggnader i Borås AB.
Kommunen skall äga bolaget för att samordna ägaransvaret
för företagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger.

4 Grundläggande principer
för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL
bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så
att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 övervä-
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ger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

5 Underställningsplikt

8 Instruktion för VD

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.

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

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

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.

Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9 Budget, verksamhetssamt finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.
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10

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta
mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

11

Revision

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

skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det
blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall
frågan väckas minst två månader före översynens början.

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
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16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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17

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18

Klimatkompensation

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för
Borås Energi och Miljö AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi
och Miljö AB, nedan kallat bolaget.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av
Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, och
moderbolag till Boras Waste Recovery AB.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) renhållningsordning
d) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
e) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i
bolagets verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a)	protokoll från bolagsstämma i bolaget och dotterbolaget
b)	protokoll från styrelsesammanträde i bolaget och dotterbolaget
c)	bolagets årsredovisning, dotterbolagets årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• producera och distribuera energi med minsta möjliga
miljöpåverkan i enlighet med kommunens 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 skall
tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan tillämpning kan träda ikraft
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och
avloppslagen, förslag till förändringar i kommunens vatten och avloppstaxa skall 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.
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• 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.
• upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att delta i internationella utvecklingsprojekt. Den internationella verksamheten ska huvudsakligen bedrivas genom dotterbolaget Boras Waste
Recovery AB.

4 Grundläggande principer
för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

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

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
5

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall 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 före
ningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret i vilken ska ingå även dotterbolagets budget, för det kommande kalenderåret. Denna skall
inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall 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 skall lämnas i samband
med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta
mål. Rapporteringen ska avse såväl bolaget som dotterbolaget och i förekommande fall koncernen.
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I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.
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14

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för
Boras Waste Recovery AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Boras Waste
Recovery AB, nedan kallat bolaget.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB,
nedan kallat moderbolaget.
Som organisatorisk enhet i kommunens verksamhet är
bolaget också underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen
och moderbolaget.
Kommunstyrelsen och moderbolaget äger när de så
önskar själva eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar, samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl
informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen
och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som
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behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter.
Det åligger bolaget att till moderbolagetKommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall, genom Borås Energi och Miljö AB,
äga bolaget bland annat för att ta tillvara och sprida den
kunskap Borås Energi och Miljö AB har kring systematiska arbetsmodeller för avfallshantering och energiomvandling.
Bolaget ska samordna kunskap och erfarenhet inom
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i förekommande fall varor, huvudsakligen för export. Bolaget
ska sprida svensk miljökunskap och teknik på en internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara och
kretsloppsinriktade lösningar. I första hand skall projekt
drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik.
Målet med bolagets verksamhet är, förutom spridning av bolagets och Borås Energi och Miljö AB:s
know-how, att den ska gynna en utveckling av
kompetensen och egna ideér i moderbolagets ordinarie verksamhet.

4 Grundläggande principer för
bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
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Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

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

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med moderbolaget och Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas moderbolaget Kommunstyrelsen.

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till moderbolaget
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt moderbolaget Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan
för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan
för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handB 349
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lingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag
till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband
med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås
Energi och Miljö AB inlämna en budget vid de tidpunkter
moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till moderbolaget
kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd
budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för
att nå målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall till moderbolaget inlämna årsredovisning, underlag till koncernredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid
dessa tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd
redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas.
Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad
till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
På brevpapper, representationstryck och andra handlingar
skall framgå bolagets kommunala ägarmässiga hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
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Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen och moderbolaget.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med moderbolaget samt
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet
skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning
till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två
månader före översynens början.

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB
Antaget av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26, samt
fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät
AB, nedan kallat bolaget.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
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c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna,
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden.
Bolaget skall
• 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 allmännyttig och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och verkar i Borås
Stad. Särskild vikt skall 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 skall 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. till-
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handahålla 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.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL samt
verka i enlighet med ellagen.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5

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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

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

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten
utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas
av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9 Budget, verksamhet- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges
ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav,
taxor m m för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta
mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
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verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet
ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1
och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.
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14

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen skall gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.

17

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18

Klimatkompensation

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.
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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 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av
Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.

träde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.

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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

5 Underställningsplikt

8

Kommunfullmäktiges skall 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

9 Budget, verksamhetssamt finansieringsplan

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.

7

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesamman-

Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
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Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta
mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 uppsiktsplikt och beslut enligt 6
kap 1 och 1a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning

11

Revision

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
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Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank

17

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18

Klimatkompensation

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige
i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation
utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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.

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Bolaget skall
• 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, och
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar.
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4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.
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9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges
ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav,
taxor m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta
mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäkti-
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ges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
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15 Personalpolitik

17 IT-frågor

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.

18

Klimatkompensation

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda
av bolagsstämman 2015-04-01.
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller
allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads
bolagskoncern.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, omoch 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, och
• kunna påverka kommunens lokalhushållning.
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten.
Bolaget skall
• 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.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder
under iakttagande av det kommunala ändamålet
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och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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.
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
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Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen

12

10 Årsredovisning och delårsrapporter

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisning
en skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

11 Revision
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
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Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
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Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
Därvid skall kommunens finanspolicy tillämpas.
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Ägardirektiv för
BoråsBorås TME AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås
TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås
Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9
procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för
ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet

lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att
Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad
att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska
offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt
med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet
inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:
• Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål
för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för
arrangörer och deltagare vid kongresser och publika
arrangemang.
• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder
under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
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Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
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Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är
att lägga grunden för och utveckla ett konkret samarbete
med näringslivet. Effektivitetsvinster skall 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 skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Den av Kommunfullmäktige antagna konkurrenspolicyn
skall gälla även för bolaget.

Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen och
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.

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

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De anmälda
besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen och
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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 av Borås Stad till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler.
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i
styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid
styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.
Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen
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och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Å
 rsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den
av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning
av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa Borås Stads riktlinjer för
upphandlings- och inköpsverksamheten och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering) som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följ de av Kommunfullmäktige antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin
ägarmässiga hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

17 IT-frågor

16 Finansiell samordning – internbank

18 Klimatkompensation

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige med
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads Internbank.
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Ägardirektiv för BSTF AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB,
nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman
2015-04-01.
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller
allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads
bolagskoncern.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

3 Målet för bolagets verksamhet

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget
för att
• i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur,
innovation och affärsverksamhet, främst inom textil och
mode men också inom andra områden. Centrumet är
avsett att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple Helix
koncept där Högskolan, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för
tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen.
Bolaget skall
• stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer
som verkar inom dessa;
-- Centrum för hållbar teknik och management (HTM)
-- Textile & Fashion Center – arenan för affärsutveckling, handel och kultur
-- Centrum för välfärdsstudier – arenan för vetenskap
och kunskapsspridning
• skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla
verksamhetsidéer inom vetenskap, kultur, innovation
och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts, samarbetar och länkas samman i ett textilt
modecenter
• befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i samarbete med näringsliv
och högskolan
• utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all
verksamhet i Simonsland, och ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade ”gula zonen”
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• marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet ”Textile & Fashion Center”
• initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets
olika delar samverkar
• samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur
• som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och
driva en samrådsgrupp som består av styrelsen samt
representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 Kommunallagen 2 kap och 8
kap 3c.
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 skall därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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 styrelseledamöter utgår enligt av Kommun
fullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller
också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares
närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även
om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till
styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.
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9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den
av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäk-
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tiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin
ägarmässiga hemvist.
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15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
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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 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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
• 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.
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4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

8 Styrelsearbetet
5 Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet, avkastning på eget
kapital samt direktavkastning. Vid beräkning av soliditet
och direktavkastning ska även justerade mått med hänsyn
taget till fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget
ska därför årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt
fastighetsbestånd. De procentuella kraven på soliditet och
avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning
bör vara på samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås.

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
femton miljoner kronor per tillfälle

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

10 B
 udget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag
för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

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

13 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

11 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i
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14 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
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16 Personalpolitik

18 IT-frågor

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.

19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 är ett viktigt verktyg för att
staden ska uppfylla detta ansvar.
Bolaget skall
• 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
• 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
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• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt
arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en
attraktiv ort att bo och verka i

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5 Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

8 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

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

10 B
 udget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

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

13 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

14 Representation
11 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, 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. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap
1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. Förvaltningsberättelsen skall även
innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna
och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna
nyckeltal i kommunens årsredovisning.
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Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
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Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

18 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda
av bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
f) protokoll från bolagsstämma
g) protokoll från styrelsesammanträde
h) bolagets årsredovisning med delårsrapporter
i) revisionsberättelse
j) granskningsrapport
k) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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
• 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
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• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt
arbeta för att Sandhultområdet ska uppfattas som ett
attraktivt område att bo och verka i.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5 Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

8 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

9 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av
de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att

B 385

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10 B
 udget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges
ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav
m.m. för det kommande året.

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

13 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige
fastställt.

I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

11 Årsredovisning och delårsrapporter

14 Representation

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

I förvaltningsberättelsen skall, 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. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap
1 och 1a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.
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15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
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Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

18 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
f) protokoll från bolagsstämma
g) protokoll från styrelsesammanträde
h) bolagets årsredovisning med delårsrapporter
i) revisionsberättelse
j) granskningsrapport
k) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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
• 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
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• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt
arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett attraktivt
område att bo och verka i.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5 Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

8 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

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

10 B
 udget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för
det kommande året.

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

13 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige
fastställt.

I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

11 Årsredovisning och delårsrapporter

14 Representation

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

I förvaltningsberättelsen skall, 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. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap
1 och 1a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.
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15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
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Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

18 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

B 392

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
f) protokoll från bolagsstämma
g) protokoll från styrelsesammanträde
h) bolagets årsredovisning med delårsrapporter
i) revisionsberättelse
j) granskningsrapport
k) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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
• 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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4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5 Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.

6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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
miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

8 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

9 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10 B
 udget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

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

13 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

11 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, 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. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap
1 och 1a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.
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14 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
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Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

18 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas
minst två månader före översynens början.

17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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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 2015-03-26 samt fastställda av
bolagsstämman 2015-04-01.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
f) protokoll från bolagsstämma
g) protokoll från styrelsesammanträde
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h) bolagets årsredovisning
i) revisionsberättelse
j) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall 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 skall
• 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
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4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.
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9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

12 Upphandling
Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning

11 Revision
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
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13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
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Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer för finansverksamheten som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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Ägardirektiv för
Borås Lokaltrafik AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Lokaltrafik AB, nedan kallat bolaget.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drift- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap
1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Borås Lokaltrafik ägs i syfte att åstadkomma en effektiv
och miljövänlig kollektivtrafik inom Borås Stad med
omnejd genom att erbjuda ett brett utbud av konkurrenskraftiga persontransporter med hög tillgänglighet och
service till lägsta möjliga kostnad för resenär och ägare.
Bolaget skall även ge ett bra lokalt förankrat alternativ vid
Västtrafiks upphandling av kollektivtrafik.

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
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 skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.
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5 Underställningsplikt

8 Instruktion för VD

Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
• 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
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

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

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.
Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse
att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall 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 skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan
samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges
ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav,
taxor m m för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut
samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
B 401

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.

Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.

11 Revision

Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.

15 Personalpolitik

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.

Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

12 Upphandling

16 Finansiell samordning – internbank

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.

17 IT-frågor

13 Representation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

18 Klimatkompensation

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
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Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa
Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för
resor med bil och flyg.
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Nr 31
Bildande av Borås Kongresscenter AB,
dotterbolag till BoråsBorås TME AB
2015-02-23

Dnr 2015/KS0161 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut
om ett nytt kongresshus, och BoråsBorås TME AB fick i
uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag – Borås Kongresscenter AB. I avvaktan på slutligt
ställningstagande av Kommunfullmäktige har bolaget ej
skapats.
Kommunfullmäktige har den 16 januari 2014 beslutat att
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under
bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera 210 miljoner
kronor i ett kongresshus i Borås.

Kommunstyrelsen föreslår att BoråsBorås TME AB bildar
ett dotterbolag, Borås Kongresscenter AB, i enlighet med
fullmäktiges tidigare beslut kring kongresshuset. Av föreslagen bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolagets
syfte är att tillse att kongresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt
funktioner för att på bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås. Bolaget ska, av Industribyggnader i Borås AB:s
dotterbolag Eolus 6 AB under bildande, hyra Eolus 6 och
erbjuda marknaden att på marknadsmässiga villkor hyra
för kongressverksamhet ändamålsenliga lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
BoråsBorås TME AB uppdras att bilda dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, bolag under bildande.
Bilagd bolagsordning och ägardirektiv fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Bolagsordning för
Borås Kongresscenter AB

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000
aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av årsstämman 2015-xx-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Kongresscenter AB.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att tillse att kongresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt funktioner för att på bästa
sätt främja kongressverksamheten i Borås.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stadshus AB.
Bolaget är dotterbolag till BoråsBorås TME Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Borås bedriva verksamhet som främjar
funktionaliteten för Borås kongresshus Eolus 6.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter
med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två
ledamöter ska minst en suppleant väljas.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst
200 000 kr.
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Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 15 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.

§ 16 Firmateckning

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,

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

b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,

§ 18 Ändring av bolagsordningen

c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget
sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om
transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen
inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av
för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
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Ägardirektiv för
Borås Kongresscenter AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Boras Kongresscenter AB, nedan kallat bolaget.

1 Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är dotterbolag till BoråsBorås TME AB, nedan
kallat moderbolaget.
Som organisatorisk enhet i kommunens verksamhet är
bolaget också underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering

behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina
skyldigheter.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall 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 skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall, genom BoråsBorås TME AB och Borås
Stadshus AB, äga bolaget för att tillse att kongresshuset
i Borås, Eolus 6, får rätt funktioner för att på bästa sätt
främja kongressverksamheten i Borås.
Bolaget skall förhyra kongresshusfastigheten Eolus 6 och
erbjuda marknaden att på marknadsmässiga villkor hyra
för kongressverksamhet ändamålsenliga lokaler.

e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2 Kommunens insyn i bolagets
verksamhet

4 Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen
och moderbolaget.

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Kommunstyrelsen och moderbolaget äger när de så önskar
själva eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar, samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.

Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1a §
kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl
informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen
och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som
B 406

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
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nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige skall 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 före
ningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med moderbolaget och Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall 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 skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas moderbolaget.

6 Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

9 Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets 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.

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till moderbolaget vid den tidpunkt moderbolaget bestämmer. Budgeten
skall 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
skall lämnas i samband med budgeten.

7 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.

Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhetssamt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges
ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav,
taxor m m för det kommande året.
I den information som skall lämnas till moderbolaget
skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i
förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget
samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.
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10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till moderbolaget inlämna årsredovisning, underlag till koncernredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad
till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens
uppsatta mål. Moderbolaget ansvarar för inlämning till
Kommunstyrelsen.
I förvaltningsberättelsen skall, 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 1
och 1a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas
granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens
årsredovisning.

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

skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
På brevpapper, representationstryck och andra handlingar
skall framgå bolagets kommunala ägarmässiga hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen och moderbolaget.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med moderbolaget samt
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet
skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning
till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två
månader före översynens början.

12 Upphandling

16 Finansiell samordning – internbank

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
B 408

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank
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17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

18 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar
arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för klimatkompensation för resor med bil och flyg.

B 409
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Nr 32
Bildande av dotterbolag till Industribyggnader i Borås
AB samt försäljning/köp av fastigheten Borås Eolus 6
2015-02-23

Dnr 2014/KS0821 107

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden och Industribyggnader i Borås
AB, IBAB, har inkommit med framställan om fullmäktiges godkännande till fastighetsaffär där IBAB:s dotterbolag Eolus 6 AB, under bildande, köper Eolus 6 av Borås
Stad. I framställan föreslås även att fullmäktige godkänner
bolagsbildandet och fastställer styrdokument för IBAB:s
dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande.
Fullmäktige beslöt den 15 oktober 2009 att Borås Stad
skulle köpa kårhusfastigheten, Eolus 6, av Stiftelsen för ett
kårhus i Borås. Bakgrunden var att stiftelsen inte längre
formellt kunde bildas, behov fanns av en stark ägare samt
att Borås Stads reella ansvar för Kårhuset i praktiken
redan var mycket stort. Dessutom skulle ett ägande ge
långsiktigt bättre möjligheter för kommunen att utveckla
fastigheten och bl a möta de krav som ställs på moderna
konferenslokaler.
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut
om ett nytt kongresshus, och den 16 januari 2014 fattades beslut om att IBAB eller dotterbolag godkänns att
investera 210 miljoner kronor i ett kongresshus i Borås. I
fullmäktiges beslut förutsattes en överlåtelse av fastigheten för cirka 12 mnkr. Nu föreslagen köpeskilling är 15,3
mnkr, inkluderande de 3,3 mnkr som Borås Stad lagt ner i
projekteringskostnader för det kommande kongresshuset.
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Kommunstyrelsen bedömer att framställan från Lokalförsörjningsnämnden och IBAB ligger i linje med fullmäktiges beslut kring kongresshuset, att IBAB eller dotterbolag
ska förvärva Eolus 6 och bygga det nya möteshuset.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad säljer fastigheten Borås Eolus 6 för
15 300 000 kronor till Industribyggnader i Borås
AB:s dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande,
i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Industribyggnader i Borås AB uppdras att bilda
dotterbolaget Eolus 6 AB, bolag under bildande.
Bilagd bolagsordning fastställs.
Eolus 6 AB, bolag under bildande, ska i tillämpliga
delar följa samma ägardirektiv som moderbolaget
Industribyggnader i Borås AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Bolagsordning för Eolus 6 AB

§ 7 Antal aktier

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000
aktier.

Gäller fr o m årsstämman xx

§ 8 Styrelse
§ 1 Firma
Bolagets firma är Eolus 6 AB.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut
och förvalta fastigheten Eolus 6.
Bolaget skall 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 KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla moderbolaget.
Bolaget är dotterbolag till Industribyggnader i Borås
Aktiebolag.

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter
med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två
ledamöter ska minst en suppleant väljas.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter
och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig
verksamhet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst
200 000 kr.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 U
 tomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma

§ 14 Räkenskapsår

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

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

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget
sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om
transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen
inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av
för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
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§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Köpekontrakt

8

Mellan undertecknade har följande köpekontrakt ingåtts

Säljaren står för faran att fastigheten av våda skadas eller
försämras före den ovan avtalade tillträdesdagen. Faran
ligger på köparen, om fastigheten ej tillträtts på grund av
köparens dröjsmål.

1

Säljare

Borås Stad genom Lokalförsörjningsförvaltningen
212000-1561, 501 80 Borås

Faran för fastigheten

Försäkringar
2

Köpare

Eolus 6 AB Bolag under bildning 501 80 Borås

3

Överlåtelseförklaring, fastigheten

Säljare överlåter och försäljer härigenom till köparen sin
fastighet Borås Eolus 6.
Det följande benämnd fastigheten.

4

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av
kronor femtonmiljonertrehundratusen 15 300 000.

Villkor i övrigt för köpet
5

Tillträdesdag

Fastigheten säljs, under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 17 nedan. Tillträde
enligt överenskommelse, dock senast den 1 juli 2015.
Äganderätten till fastigheten övergår på köparen först på
tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
utfärdats.

Säljaren garanterar att, fastigheten intill tillträdesdagen är
fullvärdeförsäkrad.
Skulle ersättningsgill skada inträffa under nämnda tid
skall avtalet likväl gälla och skall säljaren tillkommande
skadeersättning tillfalla köparen, som själv svarar för fas
tighetens och dess byggnaders återställande.

Rengöring

Fastigheten kommer inte att överlämnas rengjord av
säljaren. Sådana tillhörigheter som av säljaren kvarlämnats på fastigheten tillfaller köparen utan lösen och får av
köparen, om köparen så önskar, på köparens bekostnad
bortforslas såsom värdelöst.

9	Fördelning av utgifter och
inkomster m m
Säljaren skall betala sin andel av skatter, räntor och andra
periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, i
den mån dessa belöper på tiden intill tillträdesdagen. Från
och med nämnda dag åvilar betalningsskyldigheten i dessa
avseenden köparen, som också äger åtnjuta all avkastning
från fastigheten från och med tillträdesdagen.

10
6

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen erläggs på följande sätt
Kontant på tillträdesdagen
Summa: 15 300 000 kr

7	Inteckningar, belåning, servitut och
andra belastande rättigheter
Säljaren garanterar, att fastigheten på tillträdesdagen inte
besväras av penninginteckningar.
Eventuellt uttagna pantbrev skall överlämnas obelånade
till köparen på tillträdesdagen, alternativt att datapantbrev
överförs på köparen.

Lagfartskostnader

Alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostna
der betalas av köparen.

11

Överlämnande av handlingar

Sedan köpeskillingen har erlagts i enlighet med villkoren
i detta kontrakt skall säljaren till köparen, för köparens
undertecknande, överlämna kvitterade köpebrev avseende
fastigheten samt övriga för lagfarts vinnande erforderliga
handlingar.
Säljaren skall vidare till köparen överlämna nytt grava
tionsbevis, eventuellt obelånade inteckningar/pantbrev,
gällande tomtkarta samt andra handlingar angående
fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare till
denna.
B 413
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12	Pantförskrivning: Friskrivning från
betalningsansvar
Säljaren förbinder sig att, i det fall långivare så önskar,
biträda köparens pantförskrivning av pantbrev avseende
fastigheten innan köparen har erhållit lagfart.

13	Åläggande och garanti avseende
ersättningsskyldighet
Säljaren garanterar, att åläggande från hälsovårdsnämnd
eller annan myndighet inte föreligger.
Säljaren lämnar inga garanterar, att det på avtalsdagen
inte föreligger rätt för kommun eller annan huvudman att
debitera gatubyggnadskostnad, gatumarksersättning, gatukostnad, anslutningsavgift för el eller anslutningsavgift för
vatten och avlopp. Skulle sådan rätt föreligga för kommunen skall dessa eventuella kostnader bäras av köparen.

14	Fastighetens skick: friskrivning
från fel i fastigheten
Köparen och säljaren är medvetna om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt enligt jordabalken. Det finns
en förstudie gjord på fastigheten som båda parter tagit del
av.
Köparen friskriver säljaren från ansvar för fastighetens
fysiska skick, inklusive s k dolda fel.
Köparen får således inte göra några som helst påföljder
gällande på grund av fel eller bristfälligheter å fastigheten
eller i de på fastigheten uppförda byggnaderna.

15

Hyresgäster

Fastigheten belastas vid detta köpekontrakts undertecknande av ett antal lokalhyresförhållanden. Säljaren förbinder sig tillse, att fastigheten på tillträdesdagen överlämnas
fri från dessa hyresförhållanden.
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16

Skadestånd m m

Om endera parten, med undantag för vad som stadgas i
punkten 17 nedan, inte skulle fullgöra sina åligganden
enligt detta kontrakt har den andra parten rätt till skälig
ersättning.
Skulle åsidosättande av avtalsenlig skyldighet ha väsentlig
betydelse föreligger härutöver rätt att häva köpet.
Om säljarens skada överstiger handpenningen är köparen
härutöver skyldig att erlägga mellanskillnaden till säljaren.

17	Godkännande av
Kommunfullmäktige
För säljarens del villkoras försäljningen av att densamma
godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Om försäljningen inte godkänns förfaller detta köpekontrakt och
parternas respektive prestationer återgår. Ingendera parten
har därvid något krav, av vad slag det vara må, å den andra
parten.
Detta avtal är upprättat i två lika lydande exemplar varav
säljaren och köparen tagit var sitt.
2015 Borås Stad
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson

2015Borås Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen
Rune Henriksson,

2015Eolus 6 AB
Ordförande
Magnus Johansson

2015Eolus 6 AB
VD
Lars Nordin
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2014-12-01

Från Lokalförsörjningsnämnden

Från Industribyggnader i Borås AB
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-10-14

Framställan – Bildande av dotterbolag till Industribyggnader i
Borås AB för köp av fastigheten
Eolus 6 Borås
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2012-1217, § 621 samt beslut 2014-01-16 föreslår styrelsen och
verkställande direktören för Industribyggnader i Borås AB
(nedan kallat IBAB)
att	IBAB förvärvar fastigheten Eolus 6, till ett nybildat
dotterbolag under bildande.
Köpeskillingen för bolaget är förhandlad till 15 300 000
kr i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens beslut 201410-14 samt bifogat köpekontrakt.
Fastigheten byggs sedan om till ett kongresshus
Styrelsen för IBAB föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar:
att	Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag får
tillstånd att genomföra köpet av fastigheten Eolus 6,
Borås till en köpeskilling av 15 300 000 kr.
att	uppdra åt styrelsen i IBAB att bilda ett dotterbolag
som förvärvar fastigheten Eolus 6, Borås.
att	fastställa bifogad bolagsordning för dotterbolaget.
att	dotterbolaget i tillämpliga delar skall följa samma
ägardirektiv som moderbolaget.
INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
Björn Bergquist		
Lars Nordin
Styrelseordförande
Verkställande direktör

§ 192
Framställan om försäljning av
fastigheten Eolus 6, Borås
Under 2010 överfördes fastigheten Eolus 6 ”Kårhuset” till
Borås Stad. Bakgrunden var att studenterna inte längre
ville förvalta fastigheten. Kommunfullmäktige gav i
budgeten för 2012 Lokalförsörjningsnämnden ett särskilt
uppdrag att utreda fastighetens förutsättningar som ett
framtida Kongresscentrum i Borås.
Lokalförsörjningsnämnden skrev 2012-11-20 till Kommunstyrelsen och bedömde att byggnadens läge, funktion
och utformning är utomordentligt bra, vilket är en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. Kommunfullmäktige tog 2013-01-24 ett principbeslut om inriktning
som bland annat innebar att Industribyggnader i Borås
AB fick i uppdrag att förvärva, bygga och äga fastigheten
Eolus 6, det nya kongresscentret i Borås.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16, (dnr 2012/
KS0141 287) att Industribyggnader i Borås AB skall
förvärva fastigheten Eolus 6 av Borås Stad samt projektera
för en ombyggnad till ett Kongresscenter. Utgiften för
projektet har beräknats till 210 000 000 kronor exklusive
moms och fastighetsköp.
Industribyggnader i Borås AB önskar nu förvärva fastigheten Eolus 6 av Borås Stad för att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16. Köpeskillingen är satt till
15,3 mnkr.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16, under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner köpeskillingen
att	försälja fastigheten Eolus 6, till lndustribyggnacler i
Borås AB för en köpeskilling av 15 300 000 kr,
att	tillträde sker enligt överenskommelse, c/ock senast
2015-07-01, samt
att	förutsättningar i övrigt är enligt bilagt köpekontrakt
samt enligt Kommunfullmältiges beslut.
Vid protokollet
Rune Henriksson
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Nr 33
Policy; Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter
2015-02-23

Dnr 2014/KS0806

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp
för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid
upphandling. Arbetsgruppen har redovisat sina synpunkter och förslag på åtgärder till Kommunstyrelsen, som
godkänt framlagd PM. Kommunfullmäktige beslöt den
15 januari 2015 att Kommunstyrelsen ges uppdraget att
utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och
korruption (visselblåsarfunktion), samt för inrättandet av
ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Arbetsgruppen har även varit delaktig i framtagandet av
ett förslag till ny etisk policy, då Borås Stads tidigare etiska
regler inte längre gäller. Policyn ”Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter” föreslås gälla för såväl
anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess
bolag.

Remissyttranden
Förslaget på ny policy har varit utskickad på remiss till
samtliga nämnder och bolag. 20 svar har inkommit. Förutom Revisorskollegiet som avstår från yttrande, tillstyrker
samtliga inkomna remissvar föreslagen policy. Av remis�svaren framgår behovet av att det finns en övergripande
policy som fastställer den etiska värdegrunden.
Yttranden med förslag på ändringar i policyn har inkommit avseende följande:
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska Nämnden och
Stadsdelsförvaltningen Norr påpekar vikten av att policyn
görs känd i organisationen, levandegörs och följs upp,
exempelvis skulle den kunna ingå i introduktionen för
nyanställda.
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Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden har synpunkter kring hur en visselblåsarfunktion
skulle utformas, exempelvis kring juridiska frågor samt
säkerställande att inga repressalier ska drabba en anmälare.
Sociala omsorgsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr
anser att exemplet kring äldreomsorgen bör göras mer
allmängiltigt.
Stadsdelsnämnden Väster önskar förtydligande av meningen ”Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är
personligt berörda”.
Överförmyndarnämnden vill ha en nolltolerans mot gåvor,
och vill ta bort exempelsamlingen då den försvårar för
läsaren. De önskar också förslag på hur uppföljning av
policyn ska ske.

Kommunstyrelsens bedömning
För att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption, anser Kommunstyrelsen att
ett centralt styrdokument fastställs som klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda. Det är
viktigt att vara tydlig med vad organisationen tillåter och
inte tillåter. Det är därför viktigt att det i centralt antagna
styrdokument klart framgår vilka regler som gäller och
vilken värdegrund och vilka förhållningssätt som ska ligga
till grund för den kultur man vill skapa i organisationen.
Kommunstyrelsen konstaterar att såväl nämnder som
bolag är positiva till policyn och att de inser betydelsen av
att arbeta med en gemensam värdegrund som motverkar
oegentligheter. Av flera av remissvaren framgår också att
riskerna kring oegentligheter och korruption redan är
införlivade i den interna kontrollen.
För att policyn ska få effekt och bli ”levande” i organisationen är det avgörande, som även flera remissyttranden
påpekar, med utbildning, information och uppföljning.
Dels framhåller policyn att arbetet med oegentligheter ska
ingå i det interna kontrollarbetet. Dessa uppgifter föreslås
även ingå i det Kunskapscentrum som Kommunstyrelsen
fått i uppdrag att utreda. Likaså hänskjuts synpunkterna

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

avseende formerna för en inrapporteringskanal, visselblåsarfunktionen, till Kommunstyrelsens kommande utredning i frågan.
Kommunstyrelsen anser det mindre lämpligt att anta
en fullständig nolltolerans. I de olika situationer som
anställda och förtroendevalda ställs inför måste viss
hänsyn kunna tas till exempelvis gästfrihet och sedvänja.
Kommunstyrelsen anser därför att exempelsamlingen ska
kvarstå som bilaga till policyn som en hjälp att kunna
tolka olika frågeställningar. Föreslagen policy är dock
tydlig med att det ska råda en strikt tolkning av vad som
är tillbörligt.
Kommunstyrelsen anser att föreslagen skrivning om jäv
är tydlig och ska kvarstå, ”Vi varken deltar eller påverkar i
ärenden där vi är personligt berörda”.
Med hänsyn till inkomna synpunkter görs exemplet kring
äldreomsorgen mer generellt skrivet för att exemplifiera
hela omsorgen. Dessutom sker ett tillägg i avsnittet ”Vid
misstanke”, där det skrivs till att man vid misstanke
förutom till överordnad chef eller övrig arbetsledning även
kan informera via en anonym inrapporteringskanal om
detta finns upprättat.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar
oegentligheter” godkänns att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess
bolag.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

» Policy

Vårt förhållningssätt
- Hur vi motverkar oegentligheter
Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Dokumentet gäller t o m 2018
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess
bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Arbetet
med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I Vårt
förhållningssätt har vi en gemensam syn. Arbetsledningen,
stadsjuristerna och revisionen kan ge råd i enskilda fall.

Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar
på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga
och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett
sätt som vi kan försvara både inför allmänheten och inom
vår egen organisation.
Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också
ambassadörer för hela Borås Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet,
korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda vi ska verka.
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får
inte påverkas av privata relationer. Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon
vi möter i tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga
med att inte missbruka sin position.
Särskilda krav på integritet finns till exempel vid myndighetsutövning och upphandling. Vi ska alltid förhålla oss
så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte ha
bisysslor som sätter trovärdigheten på spel.

Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är
ledord för alla. Chefen är ett föredöme för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet och arbetsglädje.
Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar vi inte en annan förvaltning
eller verksamhet, även om åsikterna går isär.
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Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda
att före beslut framföra en tydlig mening, grundad på
erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi
och arbetar för att genomföra dem, även om vi personligen
har en avvikande åsikt.
Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.

Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på
kommunens bästa. För alkohol vid representation har
fullmäktige fastställt regler.

Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens
betalningsmedel används med omdöme och enbart för
tjänstebruk.

Vid misstanke
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi närmaste chef eller övrig
arbetsledning som gör polisanmälan eller annan lämplig
åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens
anonyma inrapporteringskanal om sådan finns.

Bilaga

Tolkningar och exempel
Om gåvor, förmåner och representation
Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och till eventuella erbjudanden
om förmåner.
Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart otillbörliga förmåner är till
exempel
• Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper
• Lån med gynnsamma villkor
• Borgensåtaganden eller skuldtäckning
• Efterskänkande av fordran, ränta, etc.
• Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk
• Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer
• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot
en otillbörlig belöning, utan även om man begär den, eller
låter någon utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt inte bara när man lämnar den utan redan om man
erbjuder eller utlovar den. För både tagande och givande är
straffet böter eller fängelse.
Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från
att den inte är tillåten. Ett sätt att undvika problem med
gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor och
förmåner.
Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en
persons handlande är tillåtna, t ex mindre varuprover,
prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag
eller vid sjukdom.

Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten
får dock inte vara huvudsyftet med mötet. Måltiden bör
vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av
möjlig leverantör.
Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är medbjuden.
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Resor och kurser

Relation mellan personal och vårdtagare

Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av
arbetsgivaren.

Arbetet i exempelvis den kommunala omsorgen skapar
ibland en relation av tacksamhet från vårdtagaren. Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta
emot drickspengar eller andra penninggåvor; inte heller
säljbara saker som smycken eller konstverk annat än till
ringa värde.

Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor
bjuds på studieresa över mer än en dag. En sådan resa
måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande
nöjesinslag. Inbjudan ska vara till arbetsgivaren, som väljer
ut deltagare.

Gåvor
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt
acceptabla inom Skatteverkets gränser för skattefrihet.
En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den
får inte kopplas till en viss prestation.

Rabatter och bonusar
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot
rabatter eller andra förmåner som inte alla i verksamheten
kan ta del av.
Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i
evenemang på fritiden ska betraktas restriktivt och alltid
godkännas av överordnad.

Om en medarbetare inom den kommunala vården får veta
att någon vårdtagare tänker testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal
ska inte heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.
Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning
med t ex blommor eller choklad kan detta accepteras vid
enstaka tillfällen.

Representation
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella sammanhang, nationellt eller
internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara
nödvändigt med en öppnare inställning till förmåner och
erbjudanden. Avstämning ska vid sådana tillfällen ske med
närmaste chef.

Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter,
ska förstås användas endast i tjänsten.
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Remissöversikt
Från Stadskansliet
2014-02-23

Policy; Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden
Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Revisorskollegiet

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

X

Kommunstyrelsen

X

Valnämnden

X

Lokalförsörjningsnämnden

X

Servicenämnden

X

Fritids- och folkhälsonämnden

X

Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Kulturnämnden

X

Utbildningsnämnden

X

Sociala omsorgsnämnden

X

Arbetslivsnämnden

X

Överförmyndarnämnden

X

Stadsdelsnämnden Norr

X

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

AB Bostäder

X

Fristadbostäder AB

X

AB Sandhultsbostäder

X

AB Toarpshus

X

Viskaforshem AB

X

Borås Djurpark AB

X

Borås Elnät AB

X

Borås Energi och Miljö AB

X

Industribyggnader i Borås AB

X

BoråsBorås TME AB

X

BSTF AB

X

Borås kommuns Parkerings AB

X

Borås Lokaltrafik AB

X

Inkubatorn i Borås AB

X

B 420

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Mars 2015

Remissvar
2014-12-09
Från Borås Djurpark AB
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens yttrande i sin helhet
Tillstyrker.
BORÅS DJURPARK AB
Marie Fridén
Bo Kjellsson
Ordförande
VD

2014-12-04
Från Servicenämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut

Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att
tilläga.

Nämndens yttrande i sin helhet
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess
bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Arbetet
med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har nu upphört
att gälla. Kommunstyrelsen tar därför fram en ny policy
för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit
att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption. Och att
det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka
etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda.
Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som
förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. Förslaget
till policy har tagits fram av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att jobba
mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet.
Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att
tilläga.
SERVICENÄMNDEN
Kent Hedberg
Ingemar Persson
Ordförande
Förvaltningschef

Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att
tilläga.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess
bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Arbetet
med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört nu
att gälla. Kommunstyrelsen tar därför fram en ny policy
för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit
att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption. Och att
det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka
etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda.
Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som
förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. Förslaget
till policy har tagits fram av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att jobba
mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet.
B 421
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2014-12-08

Från Sociala omsorgsnämnden

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Barnchecklista för Borås Stad

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads policydokument ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter.
Nämnden föreslår att texten i bilagan ”Tolkningar och
exempel om gåvor, förmåner och representation” ändras
under rubriken ”Relation mellan personal och vårdtagare”
så att exemplen blir mer allmängiltiga.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen tar nu fram en ny policy för dessa
frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken
för oegentligheter och korruption. Förslaget till policy
har tagits fram av en arbetsgrupp. Gruppen kommer i sitt
åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dessa
frågor ska levandegöras i organisationen.
Policyn föreslås gälla för både anställda och förtroendevalda inom Borås Stad.
Policydokumentet är tydligt och lättolkat. För ytterligare
klargörande finns en bilaga med ”Tolkningar och exempel
om gåvor, förmåner och representation”. Under rubriken
”Relation mellan personal och vårdtagare” ges exempel
från äldrevården. De beskrivna situationerna kan uppstå
även i andra verksamheter. Texten borde ändras så att
exemplen blir mer allmängiltiga. Ett förslag är att använda
begreppet vård- omsorgsverksamhet istället för äldreomsorg.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Annika Andersson
Ordförande
Förvaltningschef
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Ärende:

Remiss Policy Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
1. Påverkar beslutet barn?

Ja

x Nej

Förklara oavsett svar
Policyn omfattar anställdas och förtroendevaldas relation
till allmänheten och därmed naturligtvis barn och deras
familjer.

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

x

Förklara oavsett svar
Policyns inriktning är hur anställda och förtroendevalda
ska utföra sin tjänsteutövning. Dokumentet har ingen
särskild inriktning mot barn och deras familjer.

3. Hur har barns bästa beaktats?
4. Sammanfattande bedömning

Dokumentet är avsett att påverka anställdas och förtroendevaldas förhållningssätt till alla kommunmedlemmar.
Det finns ingen anledning att särskilt efterhöra barnens
åsikter.
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2014-12-09
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

2015-02-18
Från AB Bostäder i Borås
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Nämndens beslut

Styreslens beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Styrelsen tillstyrker förslaget till policy.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Styrelsens yttrande i sin helhet

Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört
att gälla och ett nytt styrdokument för dessa frågor har
utarbetats. Det nya styrdokumentet är en policy som anger
Borås Stads förhållningssätt och agerande för att motverka
oegentligheter.

Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som ska
ta fram förslag för att jobba mot oegentligheter och mot
organiserad brottslighet. Gruppen har tagit fram ett förslag till policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

Policyn ska gälla för såväl anställda som förtroendevalda
inom Borås Stad och dess bolag.
Utbildningsnämnden tillstyrker den nya policyn ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”.

Nämndens yttrande i sin helhet
Den föreslagna policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi
motverkar oegentligheter” ska ersätta det tidigare styrdokumentet Borås Stads ”Etiska regler” som har upphört att
gälla.
Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på
att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption samt att det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka etiska värdegrunder
och vilken ”kultur” som ska råda. Policyn ska gälla för
såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och
dess bolag.
Förslaget till policy har tagits fram av en arbetsgrupp, som
Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att
jobba mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet.
Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dessa frågor ska levandegöras i organisationen.
Utbildningsnämnden tillstyrker den nya policyn ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”.

Alla anställda och förtroendevalda har ansvar för att
motverka oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det
interna kontrollarbetet.
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv och inte
påverkas av privata relationer. Vi får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. Vi ska alltid
förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda
får inte ha bisysslor som sätter trovärdigheten på spel.
Vi ska ha respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Vi respekterar fatade beslut och arbetar för att
genomföra dem, oaktat personlig åsikt. Vi varken deltar
eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.
Representation ske med omdöme och för alkohol finns
fastställda regler.
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar
direkt. Vid misstanke informeras närmaste chef eller övrig
arbetsledning, som gör polisanmälan eller annan lämplig
åtgärd.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.
AB BOSTÄDER I BORÅS
Roland Andersson
Sven Liljegren
Ordförande		 VD

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander 		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef
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2014-12-17

2014-12-11

Från Revisorskollegiet
Till Kommunstyrelsen

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Nämndens beslut

Nämndens beslut

Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.

REVISORSKOLLEGIET
Ingwer Kliche
Ola Sabel
Ordförande
Förvaltningschef

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att Borås
Stad tar fram en policy för att motverka oegentligheter.
Korruption, mutor och liknande inom den kommunala
förvaltningen är mycket destruktivt för demokratin. Borås
Stad är en viktig arbetsgivare och affärspartner, som bedriver verksamhet inom vitt skilda områden. Att Borås Stad
agerar korrekt och har en hög ambition i sin tjänsteutövning är därför extra viktigt. Goda rutiner och etablerade
kontrollfunktioner, såsom olika former av intern kontroll,
kan vara ett viktigt stöd. Det är mycket svårt att bygga
upp ett förtroende som en gång raserats genom otillbörligt
agerande.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att dessa frågor måste
diskuteras och vara kända av samtliga anställda och förtroendevalda. En genomgång av policyn mot oegentligheter,
och övriga styrdokument inom området, bör exempelvis
ingå i introduktionen av samtliga nyanställda.
Samhällsbyggnadsnämnden menar vidare att en policy är
en god grund för det fortsatta arbetet mot oegentligheter.
Många frågor är svåra att besvara både på praktisk nivå
och på ett mer teoretiskt plan. Det kan i en specifik situation vara svårt för den enskilde att avgöra när en förmån
blir otillbörlig. Konkreta direktiv och praktiska vägledningar kan vara ett stöd för att trygga det sakliga och
opartiska Borås.
Samhällsbyggnadsnämnden skulle avslutningsvis önska
att det av policyn framgår att inga repressalier ska tillåtas
drabba en person som i god tro framför misstankar om
oegentligheter till närmaste chef eller övrig arbetsledning.
Skulle en situation uppstå när någon eller några utsätts för
otillbörlig påverkan är det viktigt enskilda vågar agera i
samverkan med sin chef.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Per Månsson		
Rita Johansson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Borås Elnät AB
Till Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2014-12-05

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Styrelsen för Borås Elnät AB vill lämna yttrande över
rubricerat förslag till policyn.
Borås Elnät ställer sig positiv till och stödjer förslaget till
policyn.
BORÅS ELNÄT AB
Anna Bjuvemyr
VD-assistent

2014-12-15
Från Arbetslivsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring remissen:
Policy; Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter, fastställs och nämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Anställda och förtroendevalda verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga och opartiska
i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi
kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen
organisation. Vi företräder inte bara vår egen verksamhet,
utan är också ambassadörer för hela Borås Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas
av öppenhet, korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda
vi ska verka.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Genom att följa policyn övervägs mottagande eller köp av
resor och varor noggrant. Det ger en direkt miljöpåverkan
genom att minska belastningen på miljön.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Policyn verkar för ett god ekonomisk hållning där vi är
ytterst försiktiga med allmänna medel.

Borås 2025 Socialt perspektiv

En efterlevnad av policyn ökar kommuninvånarnas och
samarbetspartners förtroende för anställda och förtroendevalda. Med ett förtroende ges verksamheterna möjlighet
att bidra till en enskild individs ökade välbefinnande.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande
Förvaltningschef
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2014-12-03
Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker remissen i sin helhet.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden ser det som självklart att alla anställda
och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar
för att motverka oegentligheter. Viktigt är att det finns
tydliga regler och att dessa är väl kända. Information
och uppföljning ingår som en del i förvaltningens interna
kontrollarbete.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen tar nu fram en ny policy för dessa
frågor där en viktig del är att fokusera på att skapa ett
förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter
och korruption. Styrdokumentet klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda. Denna policy
gäller för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås
Stad och dess bolag.
Tekniska nämnden ser det som självklart att alla anställda
och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar
för att motverka oegentligheter. Viktigt är att det finns
tydliga regler och att dessa är väl kända. Information
och uppföljning ingår som en del i förvaltningens interna
kontrollarbete.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås Stad.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet har stor ekonomisk påverkan. Försiktighet med
allmänna medel är en förutsättning för en bra kommunal
ekonomi.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser
för Borås Stad.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef
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2014-12-03

2014-12-16

Från Överförmyndarnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Nämndens beslut

Nämndens yttrande i sammanfattning

Överförmyndarnämnden tillstyrker majoriteten av förslagen men med vissa förslag till ändringar.

Nämnden ser positivt på framtagandet av en policy avseende hur Borås Stad motverkar oegentligheter. Inom den
offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Förtroendevalda och tjänstemän
i Borås Stad har därför ett särskilt ansvar att motverka
mutor och andra former av korruption samt att i övrig
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen har lämnat Överförmyndarnämnden
möjlighet att inkomma med yttrande över förslag till
policyn Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. Överförmyndarnämnden tillstyrker majoriteten
av förslagen men med vissa förslag till ändringar, vilka
följer nedan.
På sidan 5 ff i förslaget under rubriken Tolkningar och
exempel om gåvor, förmåner och representation finns det
exempel på hur frågor om måltider, resor, kurser, gåvor
och förmåner ska behandlas. För att undvika gränsdragningsproblem kring gåvor och liknande förmåner anser
Överförmyndarnämnden att nolltolerans är att föredra,
framförallt i samband med myndighetsutövning. Policyn
innehåller en hel del exempel, Överförmyndarnämnden är
av uppfattningen att dessa exempel skapar oklarheter istället för att tydliggöra policyns vision. För att undvika risk
för missförstånd bör dessa exempel tas bort. Nedanstående
är sådana exempel som tas upp i förslaget.
”Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, till exempel mindre varuprover,
prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag
eller sjukdom.”
”Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Måltiden bör
vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig leverantör. Särskild försiktighet gäller ofta återkommande
representation, eller om partner är medbjuden.”
”En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den
får inte kopplas till en viss prestation.”
Avslutningsvis efterfrågar Överförmyndarnämnden även
förslag kring uppföljning av policyn.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ben Maaouia Mohamed Christina Brandt
Ordförande		 Verksamhetschef

Nämnden anser dock att policyn behöver kompletteras
något. Det är viktigt att det i policyn framgår att:
• den som framför misstankar om oegentligheter måste
agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att
det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som
visar sig ha ont uppsåt eller är medvetet felaktiga kan
resultera i disciplinära åtgärder
• den som framfört misstankar om oegentligheter får inte
på något sätt utstå repressalier oavsett om misstankarna
visar sig befogade eller obefogade
• för en korrekt hantering av ärendet ska juridisk sakkunskap anlitas
• den som misstänks för oegentligheter eller den som
framfört misstankar om oegentligheter har rätt att få
stöd av fackligt ombud eller annan person.

Nämndens yttrande i sin helhet
Nämnden ser positivt på framtagandet av en policy avseende hur Borås Stad motverkar oegentligheter. Inom den
offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Förtroendevalda och tjänstemän
i Borås Stad har därför ett särskilt ansvar att motverka
mutor och andra former av korruption samt att i övrig
upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.
Nämnden anser dock att policyn behöver kompletteras
något. Det är viktigt att det i policyn framgår att:
• den som framför misstankar om oegentligheter måste
agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att
det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som
visar sig ha ont uppsåt eller är medvetet felaktiga kan
resultera i disciplinära åtgärder
• den som framfört misstankar om oegentligheter får inte
på något sätt utstå repressalier oavsett om misstankarna
visar sig befogade eller obefogade
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• för en korrekt hantering av ärendet ska juridisk sakkunskap anlitas
• den som misstänks för oegentligheter eller den som
framfört misstankar om oegentligheter har rätt att få
stöd av fackligt ombud eller annan person.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Ny
Policy, Vårt förhållningssätt – Hur vi motverkar oegentligheter, med medföljande kommentarer.
Ordförande Falco Güldenpfennig (KD) föreslår att Lokal
försörjningsnämnden beslutar att godkänna Ny Policy,
Vårt förhållningssätt – Hur vi motverkar oegentligheter,
med medföljande kommentarer.
Förste vice ordförande Mathias Duell (S) yrkar att godkänna Ny Policy, Vårt förhållningssätt – Hur vi motverkar
oegentligheter, med ändring som följer;
• den som framför misstankar om oegentligheter måste
agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att
det förekommer ett felaktigt agerande.
• den som framfört misstankar om oegentligheter får inte
på något sätt utstå repressalier oavsett om misstankarna
visar sig befogade eller obefogade
• för en korrekt hantering av ärendet ska juridisk sakkunskap anlitas
• den som misstänks för oegentligheter eller den som
framfört misstankar om oegentligheter har rätt att få
stöd av fackligt ombud eller annan person.
Ordförande Falco Güldenpfennig ställer proposition på
dels sitt förslag och dels förste vice ordförande Mathias
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Duells förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits.
Förste vice ordförande Mathias Duell begär votering.
Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande
Falco Güldenpfennig (KD) röstar ja, den som bifaller
förste vice ordförande Mathias Duell (S) röstar nej. Vinner
nej har förste vice ordförande Mathias Duell (S) förslag
bifallits.
Vid voteringen röstas enligt följande:
Paul Andre Safko (M)
Inger Persson (M)
Peter Wilhelmsson (M)
Alexander Andersson (C)
Mathias Duell (S)
Micael Emilsson (S)
Minna Niemelä (S)
Ulf Hillermyr (V)
Falco Güldenpfennig (KD)

Ja
x
x
x
x

x

Nej

x
x
x
x

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot
fyra att behålla grundförslaget i Policy; Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig Rune Henriksson
Ordförande
Förvaltningschef
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Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2014-12-29

§ 155
Yttrande över policyförslaget
”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”
Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjligheten att yttra
sig över policyförslaget ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”. Policyn syftar till att förtydliga
förhållningssättet gällande relation till allmänhet, interna
relationer, tagna beslut, representation och betalningsmedel. Till policydokumentet följer en bilaga som beskriver
tolkningar och exempel gällande gåvor, förmåner och
representation.
Förvaltningen anser att ett systematiskt arbete med riskinventering och uppföljning av intern kontroll kan möjliggöra att denna policy efterlevs i organisationen. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att remissförslaget tillstyrks.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
• Tillstyrka remissen.
• Uppmana Kommunstyrelsen att förtydliga meningen
”Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda” under rubriken ”Relation till beslut”.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1.	Tillstyrka remissen.
2.	Uppmana Kommunstyrelsen att förtydliga meningen
”Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda” under rubriken ”Relation till beslut”.
3.	Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
Ordförande
Lennart Andreasson

Tjänsteskrivelse
2014-12-02
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Yttrande över policyförslaget
”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka remitterat ärende.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjligheten att yttra
sig över policyförslaget ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”. Policyn syftar till att förtydliga
förhållningssättet gällande relation till allmänhet, interna
relationer, tagna beslut, representation och betalningsmedel. Till policydokumentet följer en bilaga som beskriver
tolkningar och exempel gällande gåvor, förmåner och
representation.
Förvaltningen anser att ett systematiskt arbete med riskinventering och uppföljning av intern kontroll kan möjliggöra att denna policy efterlevs i organisationen.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås tillstyrka detta remissförslag.

Yttrandet i sin helhet
Borås Stads styrdokument, Etiska regler, har upphört
att gälla. Kommunstyrelsen har tagit fram en ny policy.
Vid framtagandet har en viktig del varit att fokuserat på
att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption. Vidare har det varit viktigt
att det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka
etiska värdegrunder och vilken kultur som ska råda i organisationen. Föreslagen policy, ”Vårt förhållningssätt – hur
vi motverkar oegentligheter”, ska gälla för såväl anställda
som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Stadsdelsförvaltningen Väster har inget att yttra sig över
när det gäller ekologiskt perspektiv i denna policy.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Föreslagen policyn har tagits fram av en arbetsgrupp som
tillsats av Kommunstyrelsen. Arbetsgruppen kommer i sitt
åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dess
frågor ska efterlevas i organisationen.
Stadsdelsförvaltningen arbetar systematiskt med intern
kontroll. Vid den årliga riskinventeringen och analys som
sker tillsammans med verksamheterna, identifieras och
värderas risker. Identifierade risker ligger till grund för vad
som ska kontrolleras i det vardagliga arbetet och bedömning av det risker som ska överföras i nämndens interna
kontrollplan. Förvaltningen anser att ett systematiskt
arbete med intern kontroll kan möjliggöra att denna policy
efterlevs i organisationen.
Till policydokumentet finns en bilaga som beskriver
tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och representation. Det beskrivs bl a hur personal inom äldreomsorgen
ska förhålla sig till gåvor ifrån brukare. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det är positivt att verksamheterna
får ett styrdokument som förtydligar tolkning av gåvor,
förmåner och representation.

Borås 2025 Socialt perspektiv

I styrdokumentet beskrivs att relationen till allmänheten
ska präglas av saklighet, objektivitet, öppenhet, korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och
meddelarfriheten är ett tydligt förhållningssätt i stadsdelsförvaltningen Väster dagliga arbete.

2015-01-16
Från Valnämnden
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Valnämnden tillstyrkar förslaget

Nämndens yttrande i sammanfattning
Valnämnden som har ansvar över att sköta valet på lokal
nivå anser vikten av förtroendet som nämnden måste ha
från bland annat allmänheten. Detta gäller dessutom
sättet att hantera ett val som ibland användning av de
allmänna medlen i samband med ett val.

Nämndens yttrande i sin helhet
Valnämnden har under de åren som är valår en stor budget att jämföra med de andra åren som ej är valår. Detta
kräver noggrannhet och planering som baseras på behov
när det gäller användning av kommunala/statliga medel.
Valnämnden genom Valkansliet följer de reglar som Borås
Stad har gällande inköp. Under valåren blir det en del
inköp av material och tjänster som är väsentliga för att
utföra ett val. Kostnaderna går alltid genom fakturaservice
och överordnade.

Ärendet har inte samverkats.

Valnämnden strävar efter tydlighet och klarhet i verksamheten inför Borås Stad och allmänhet. För Borås Stad gäller det att ha en budget som byggs på valnämndens strävan
till att utföra ett val på rätt och smidigt sätt. När det gäller
allmänheten är det viktigt att införa insatser, information
och vara tillgänglig och ge all hjälp som behövs inför varje
val.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Monica Svensson
Stadsdelschef

VALNÄMNDEN
Andreas Ekström		
Saier Yousef
Ordförande		 Valledare

Samverkan
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Från Fritids- och folkhälsonämnden

2015-01-22

Protokollstudrag 2015-01-20

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

§ 11
Yttrande över remiss – Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra
sig över en remiss avseende ”Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter”. Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar nu fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig faktor varit att fokusera på att skapa
ett förhållningsätt som motverkar risken för oegentligheter
och korruption. Det centrala styrdokumentet ska klargöra vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som
ska råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl
anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess
bolag.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att förslaget till ny
policy är enkel, tydlig och klar. Det behöver finnas en
kommungemensam dokumenterad policy för arbetet med
hantering av risker för korruption och oegentligheter.
Definitioner och gränsdragningar behövs för att tydliggöra ansvaret.

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till
ny policy för; Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter.
Vid protokollet
Johanna Jönsson Tommy Jingfors
Sekreterare
Förvaltningschef

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till
ny policy för; Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden anser att förslaget till ny
policy är enkel, tydlig och klar. Det behöver finnas en
kommungemensam dokumenterad policy för arbetet med
hantering av risker för korruption och oegentligheter.
Definitioner och gränsdragningar behövs för att tydliggöra ansvaret.
Därefter åligger det varje förvaltning att identifiera det
egna arbetet, vad som görs och vad som behöver utvecklas, för att följa den kommungemensamma policyn och
de riktlinjer som tagits fram. Det förvaltningsvisa arbetet
sker genom en inventering av tydliga riskanalyser som i
sin tur utmynnar i en internkontrollplan. Många kontroller utformas centralt och är gemensamma för alla,
oberoende av förvaltning. Befintliga system hjälper oss att
sätta begränsningar i ansvar och befogenheter, exempelvis
tvåhandsprincipen vid attestering i Agresso.
Arbetet med att ta fram riskanalyser uppmärksammar inte
bara risker i ekonomistyrningen utan också risker i verksamhetsstyrningen, vilket är av stor vikt för att uppmärksamma och hantera korruption och oegentligheter. Ett
annat sätt att hantera området är en god omvärldsbevakning där förvaltningen kan dra lärdom av händelser som
skett i andra kommuner.
Som en liten förvaltning har, fritid och folkhälsa, förmånen att ha ett nära ledarskap till medarbetare vilket gör
det lättare att stödja varandra i svåra ärenden. Ett nära
ledarskap behöver också präglas av tydlighet, öppenhet och
förtroende. Det behöver inte bara finnas en tydlighet i vad
som förväntas av medarbetare utan också av chefer och vad
konsekvenserna blir om förhållningssättet avviker. Ett nära
ledarskap gör det möjligt att med kontinuitet diskutera
frågor som förväntningar, förhållningssätt, etik och moral.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Ida Legnemark Tommy Jingfors
Ordförande
Förvaltningschef
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2015-01-22

2015-01-22

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Beslut

Nämndens beslut

Kulturnämnden tillstyrker remissen Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter.

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka förslaget till
policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Den framtagna policyn för att motverka oegentligheter
ersätter det tidigare styrdokumentet ”Etiska regler”.
Kulturnämnden anser att dokumentet på ett tydligt och
lättfattligt sätt klargör vilket gemensamt förhållande som
ska råda på arbetsplatsen och vilket ansvar som åvilar såväl
anställda som förtroendevalda. Kulturnämnden tillstyrker policyn och inväntar arbetsgruppens åtgärdsförslag
till Kommunstyrelsen hur dessa frågor ska levandegöras i
organisationen.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef
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Nämndens yttrande
Som det står i förslaget till policy ”Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter”, har alla anställda och
förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag ett ansvar för
att motverka oegentligheter. I vårt förhållningssätt ska vi
ha en gemensam syn, och den remitterade policyn klargör
på ett bra sätt vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda i Borås Stad. Stadsdelsnämnden Öster
tillstyrker därför remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark Göran Carlsson
Ordförande
Tf Stadsdelschef
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2015-01-27

§9
Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Ärendet
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen har därför tagit fram ett förslag
till ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en
viktig del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt
som motverkar risken för oegentligheter och korruption.
I det centrala styrdokumentet fastställs och klargörs vilka
etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda
inom Borås Stad. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla
för såväl anställda som förtroendevalda inom hela kommunkoncernen. Förslaget till policy har tagits fram av en
arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram
förslag för att arbeta mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag
till Kommunstyrelsen att inkludera hur dessa frågor ska
levandegöras i organisationen.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till
policy.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2015-01-19
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till
policy.

Ärendet
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen har därför tagit fram ett förslag
till ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en
viktig del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt
som motverkar risken för oegentligheter och korruption.
I det centrala styrdokumentet fastställs och klargörs vilka
etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda
inom Borås Stad. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla
för såväl anställda som förtroendevalda inom hela kommunkoncernen. Förslaget till policy har tagits fram av en
arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram
förslag för att arbeta mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag
till Kommunstyrelsen att inkludera hur dessa frågor ska
levandegöras i organisationen.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att ett förslag till ny
policy har tagits fram kring dessa frågor som är av central
betydelse i vår verksamhet som har stora inslag av myndighetsutövning. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till ny policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell
Miljöchef
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2015-01-14

2014-01-27

Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter

Borås Energi och Miljö har tagit del av förslaget till policy
och har inga ytterligare synpunkter på densamma. Bolaget
tillstyrker därmed förslaget.

Nämndens beslut

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Ulf Sjösten
Ordförande

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Policy; Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig
över remiss Policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker
remissen.
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till en
ny policy för dessa frågor.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är positivt att Borås
Stad tar fram en policy för att motverka oegentligheter.
För ytterligare klargörande finns en bilaga med ”Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och representation”. Bilagan förtydligar kring hur anställda och förtroendevalda skall agera för att motverka oegentligheter.
Stadsdelsnämnden Norr anser att policyn måste vara känd
av samtliga anställda och förtroendevalda. En genomgång
av policyn mot oegentligheter, skulle t ex kunna ingå i
introduktionen av nyanställda.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument ”Etiska regler” har upphört att
gälla. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till en
ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig
del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som
motverkar risken för oegentligheter och korruption samt
att det centrala styrdokumentet fastställs och klargör
vilken etisk värdegrund och vilken ”kultur” som ska råda i
Borås Stad. Kommunstyrelsen föreslår en ny policy, ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås
Stad och dess bolag. Förslaget till policy har tagits fram
av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att
ta fram förslag för att jobba mot oegentligheter och mot
organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dessa frågor
ska levandegöras i organisationen.
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Stadsdelsnämnden Norr anser att det är positivt att Borås
Stad tar fram en policy för att motverka oegentligheter.
Borås Stad är en viktig arbetsgivare och affärspartner,
som bedriver verksamhet inom olika områden. Att Borås
Stad agerar korrekt och har en hög ambition i sin tjänsteutövning är därför av vikt. Goda rutiner och etablerade
kontrollfunktioner, som t ex intern kontroll kan vara ett
gott stöd.
För ytterligare klargörande finns en bilaga med ”Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och representation”. Bilagan förtydligar hur anställda och förtroendevalda skall agera för att motverka oegentligheter.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skrivningen om interna
relationer är av vikt och då särskilt meningen ”Givetvis
misskrediterar vi inte en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.”
Under rubriken ”Vid misstanke” skulle en eventuell
beskrivning av en Whistleblowerfunktion vara aktuell ifall
det kommer att införas i Borås Stad.
Under rubriken ”Relation mellan personal och vårdtagare”
i bilagan ges exempel från äldreomsorgen. De beskrivna
situationerna kan uppstå även inom andra verksamheter.
Stadsdelsnämnden Norr anser att texten borde ändras
så att exemplen blir mer allmängiltiga Stadsdelsnämnden Norr anser att policyn måste vara känd av samtliga
anställda och förtroendevalda. En genomgång av policyn
mot oegentligheter, skulle t ex kunna ingå i introduktionen av nyanställda.

Omvärldsperspektiv
Sveriges televisions tv-program Uppdrag granskning
avslöjade 2011 en stor muthärva i Göteborgs Stad. Efter
att detta blev aktualiserat har frågan om korruption m m
i kommuner blivit allt viktigare. Flera kommuner har sett
över sina policys och rutiner kring den här typen av frågor.
Det har gjorts nationella utredningar och forskare har
aktualiserat ämnet.
Innan Göteborgsskandalen var ett faktum var bl a en
Whistleblowerfunktion ett okänt begrepp, vilket nu blir
allt vanligare att det inrättas i flera kommuner.
Undersökningar har visat att allmänhetens förtroende för
kommuner överlag har minskat sedan skandalen. Det är
svårt att bygga upp ett förtroende som en gång raserats
genom otillbörligt agerande.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2015-01-26.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Genom att följa policyn övervägs mottagande eller köp av
resor och varor. Det ger en direkt miljöpåverkan genom att
minska belastningen på miljön.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Policyn verkar för ett god ekonomisk hållning där anställda och förtroendevalda förväntas vara ytterst försiktiga
med allmänna medel.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av
ärendet.
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Nr 34
Ny taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll från Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2015-02-23

Dnr 2014/KS0882

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-12-12

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit
med beslut om ny taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Taxan ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF har fört diskussioner med GÖSAB
om ny taxa, med avsikt att förenkla taxorna så att de blir
lättare att förstå för den enskilde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs enligt bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 56
Ny taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll för kommunerna
Borås, Bollebygd,Svenljunga och
Ulricehamn samt förändring i avtalen
med GÖSAB
Direktionen tog 2012-08-16 beslut om de nuvarande
avtalen med GÖSAB avseende brandskyddskontroll och
rengöring (sotning). {Dnr 2012/1197).
Direktionen tog 2014-02-07 beslut om taxor för SÄRF:s
myndighetsutövning som innefattar taxa för brandskyddskontroll och taxa för rengöring (sotning).
(Dnr 2014-000303).
SÄRF har haft diskussion med GÖSAB om ny taxa för
sotning och brandskyddskontroll och viss justering i avtalen. Avsikten är att förenkla taxorna så att de blir lättare
att förstå för den enskilde. När det gäller avtalen så är
förslaget är att § 15 i avtalen ändras till följande text:
“Avtalet gäller från och med 2015-01-01 till och med
2018-12-31 och förlängs därefter med intervaller på tre år,
om det inte sägs upp av endera parten senast 18 månader
före aktuell periods utgång.”
Direktionen beslutar enhälligt
att	godkänna ny avtalstext i § 15 i avtalen med GÖSAB
enligt ovan
att	godkänna nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Borås, Bollebygd, Svenljunga och
Ulricehamns kommuner enligt bilagor
att	föreslå Borås, Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamns
kommuner att fastställa nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt bilagor.
Vid protokollet
Susanne Kling
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Taxa för rengöring {sotning)
Tillämpning inom kommunerna Bollebygd, Borås,
Svenljunga och Ulricehamn
Angivna avgifter är i 2014-års kostnadsläge.
För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår avgifter enligt denna taxa.
I taxan ingår lagstadgad moms med 25 %.

1 Regelbunden rengöring (sotning) av objekt i småhus
1.1 Objektsavgift

För rengöring (sotning) av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal
eller bikanal i småhus utgår avgift enligt nedan. I avgiften ingår inställelse till
objektet.
I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från konvektionsdelar
och rökkanaler) som genererats vid rengöringsarbetet.
Detta gäller ej för restprodukter (aska), som uppstår vid förbränning av
bränslet i eldstaden.
1.1.1 Första objektet i varje byggnad

420 kr

1.1.2 Varje tillkommande objekt utöver första objektet

175 kr

1.2 Avvikelser

Om det vid utförandet av rengöring (sotning) enligt ovan föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för rengöringsarbetet avsevärt förlängs, uttas avgift för rengöring i stället i form av objektsavgift
enlig 1.1 samt timersättning enligt 3.1. Tillägget blir tiden över påbörjad
halvtimma.
Vid dessa tillfällen ska rengöringsföretaget skriftligen informera fastighetsägaren om detta, samt vilka åtgärder som kan/bör vidtas för att underlätta
arbetet vid framtida sotningar.

2 Regelbunden rengöring (sotning) av övriga objekt
För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, restauranger, gatukök
och liknande större sotningsarbeten utgår avgift per man och timma med pris
som anges i 3.1. Tid räknas för arbetstid på plats.
Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.
2.1 I nställelseavgift (imkanaler storkök, restauranger, gatukök
m m)

För inställelse till rengöring enligt 2 till utgår en avgift per man och tillfälle
om inställelseavgift ingår resor till och från objektet, p-avgifter, verktygsvård

481 kr
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3 Timersättning
3.1 Timersättning

Timersättning utgår med

481 kr

För beräkning av arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme

4 Övriga bestämmelser
4.1 Extra inställelse

Grundavgift vid extra inställelse i småhus
I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig utgår grundavgift enligt ovan. För den
rengöringsförrättning som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt
nedan.
I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår avgift enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår avgift
enligt 3.1.
4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid (07.00-15.30) orsakat av att
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas avgift per man och
timme med pris som anges i 3.1 samt tillägg enligt av centrala parter fastställt
tillägg för övertid. Efter överenskommelse med kund kan arbete också utföras
utom ordinarie arbetstid.
4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning.
För användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt
kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt
specifikation.
Stoftsug anses vara konventionell utrustning.
4.4 Beställt arbete

För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom
ramen för den föreskrivna rengöringen uttas avgift per man och timma med
pris som anges enligt 3.1
4.5 Indexreglering av taxan

Avgifter för rengöring enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala
parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat Sotningsindex.
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Taxa för brandskyddskontroll
Tillämpning inom kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga och Ulricehamn
Angivna avgifter är i 2014-års kostnadsläge.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår
avgifter enligt denna taxa.
I taxan ingår lagstadgad moms med 25 %

1. Objekt i småhus
1.1 Kontrollavgift per objekt

Kontrollavgift per objekt av eldstad med tillhörande rökkanal. I kontrollavgiften ingår inställelse till fastigheten, protokollering av kontrollen, kontorsarbete.

680 kr

1.2 Kontrollavgift per objekt för efterföljande objekt

Kontrollavgift per objekt för efterföljande objekt inom samma byggnad

350 kr

1.3 Extra inställelse

Avgift vid aviserat besök och kunden ej anmält sin frånvaro
I de fall aviserad brandskyddskontroll inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig utgår grundavgift enligt ovan. För den
brandskyddskontroll som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt
nedan.
I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området utgår avgift enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår avgift
enligt 4.2.

330 kr

1.4 Tilläggsavgift (fördjupad brandskyddskontroll)

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas avgift för mertiden med pris, som anges i 4.2.

2. Övriga objekt
Med övriga objekt avses byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, restauranger, gatukök
och likn.
2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.2.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår avgift
med pris som anges i 4.2.
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4. Särskilda bestämmelser
4.1 Arbete, utom ordinarie arbetstid

För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid efter önskemål från objektsinnehavaren, utgår avgift med pris som anges i 4.2 med övertidstillägg enligt
centrala avtal.
Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00 - 15.30
4.2 Timersättning

Timersättning utgår med kronor.
För beräkning av arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.
4.3 Beräkning av arbetstidens längd

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.1 och 4.2 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen, dock längst med avståndet från respektive
kommuns centralort till förrättningsplatsen, kontorsarbete samt protokollering
av brandskyddskontrollen.
4.4 Kostnader för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel

I angivna avgifter ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel.
4.5 Indexreglering av taxan

Avgifter för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av
centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex.
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Nr 35
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 31 december 2014
2015-02-23

Dnr 2014/KS0273 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna 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 rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna 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.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
Från Stadskansliet
2015-02-23

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den
31 december 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 31 december 2014
Inga ej
verkställda
Ej verkställda beslut
Typ av insats
Nämnd
beslut
Sociala omsorgsnämnden

x

Kontaktperson

Ledsagarservice
Korttidsvistelse
Sociala omsorgsnämnden forts.

x

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för
vuxna
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Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

153

M

579

M

518

M

426

M

153

K

184

K

122

M

300

M

272

M

214

M

1429

M

245

K

139

M

457

M

236

M

261

M

264

M

141

M

153

M

1 875

K

397

M

407

M

1 064

M

586

M

384

M

226

M

1 339

M

1 619

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 31 december 2014
Inga ej
verkställda
Ej verkställda beslut
Typ av insats
Nämnd
beslut

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

187

M

637

K

272

M

497

K

433

K

532

M

303

M

259

M

181

M

288

K

Analys

Korttidsvistelse enligt LSS

Sociala omsorgsnämnden

Ett beslut rapporterades som ej verkställt. Beslutet kvarstår
sedan 2009, familjen har tackat nej till erbjudanden. Uppföljning av insatsen kommer att ske i januari.

Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt LSS
18 beslut rapporterades som ej verkställda. Fem av besluten rapporterades för första gången, fyra av dessa har fått
avbrott i verkställigheten under tredje kvartalet 2014. Det
har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Fyra personer har tackat nej till erbjudande. För en person
har tre tillfrågade kontaktpersoner tackat nej till uppdraget som kontaktperson. För övriga gäller att insatsen inte
har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos
kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också
ha speciella önskemål om kontaktperson, t ex kön, ålder,
intressen m m som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild
kompetens eller på annat sätt ansetts alltför krävande.
Ledsagarservice enligt LSS
Ett beslut har rapporterats som ej verkställt, fått avbrott i
verkställigheten under tredje kvartalet 2014. Personen har
tackat nej till erbjudande. Beslutet är delvis verkställt.

Daglig verksamhet enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. En deltagare
kan inte nås, handläggaren är informerad. En deltagare är
svår att få ut i verksamhet, familjen har stora krav på verksamheten. En deltagare har erbjudits två olika studiebesök.
Det senaste studiebesöket som erbjöds kom personen inte
till och går nu inte att nå.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
15 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Två av
besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas
bostäder i Borås.
Några personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under 2015. Ett par personer bor hemma
med sina föräldrar och har insatser i form av assistansersättning, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter
som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål
om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Bilaga
Från Stadskansliet
2015-02-23

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 31 december 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2014
Inga ej
verkställda
Ej verkställda beslut
Typ av insats
Nämnd
beslut

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

x

Kontaktfamilj

213

K

x

Kontaktfamilj

246

K

x

Kontaktfamilj

246

K

x

Kontaktfamilj

449

M

x

Kontaktfamilj

449

M

Permanent bostad

345

M

x

Permanent bostad

201

M

x

Kontaktperson

203

M

x

Kontaktperson

196

K

x

Kontaktperson

197

K

x

Kontaktperson

174

K

x

Kontaktperson

105

M

x

Kontaktperson

174

M

x

Kontaktperson

167

K

x

Kontaktperson

104

M

x

Kontaktfamilj

195

K

x

Kontaktfamilj

187

M

x

Öppenvård

105

M

x

Öppenvård

127

K

x

Öppenvård”

127

M

x

Kontaktfamilj

108

K

x

Kontaktfamilj

108

K

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

Individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen
Individ- och familjeomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2014
Inga ej
verkställda
Ej verkställda beslut
Typ av insats
Nämnd
beslut

Arbetslivsnämnden

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

x

Kontaktfamilj

108

M

x

Kontaktperson

105

K

x

Kontaktperson

100

K

X

Boende Kaptensgatan

391

M

Bostad med särskild service

390

M

Kontaktperson

519

M

x

Sociala omsorgsnämnden

Analys
Stadsdelövergripande

IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad. Inom området dominerar
två typer av biståndsbeslut, kontaktfamilj/person och olika
former av öppenvårdsinsats där stöd och behandling ingår.
För närvarande får anses att det råder balans i verkställighet av öppenvårdsbeslut. Enbart ett beslut om öppenvårdsinsats via Dialogocentrum väntar på tid för uppstart.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss
tillgång till men verkställighet kan inte alltid uppnås då
klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är
också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott.
Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare
med att rekrytera kontaktpersoner/familjer.
Inom ÄO förkommer två beslut som inte är verkställt.

Stadsdelsnämnden Väster

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade fem ej verkställda gynnande beslut, alla beslut gällde kontaktfamilj.
De två syskonpar som väntat längst tid på insats i form av
kontaktfamilj är barn där insatsen tidigare varit verkställd,
men där kontaktfamiljen i det ena fallet och vårdnadshavarna i det andra fallet valde att avsluta uppdraget. Det är
extra svårt att rekrytera kontaktfamiljer som kan ta emot
syskonpar. Därutöver väntar ett familjehemsplacerat barn
på att få beslutet om kontaktfamilj/avlastningsfamilj till
familjehemmet verkställt.
Två barn, som har väntat längre tid än tre månader på
kontaktfamilj, samt ett barn som väntat längre tid än tre
månader på öppenvårdsinsats har under det senaste kvartalet fått besluten verkställda.

Stadsdelsnämnden Öster

IFO Barn o familj Öster hade 13 gynnande beslut som ej
verkställts inom 3 månader.
I tre av ärendena som gäller kontaktperson så finns matchade personer och arbete pågår med att komma igång med
insatsen. En annan sökande har önskemål om en särskild
kontaktperson men kontaktpersonen har varit svår att nå
vilket lett till att verkställigheten har dragit ut på tiden.
I ytterligare ett ärende så var matchning gjord men när
insatsen skulle verkställas flyttade kontaktpersonen p g a
studier vilket följaktligen lett till att ny rekrytering måste
göras. I övriga tre ärenden har arbetet med rekrytering
ännu inte gett resultat.
En matchad kontaktfamilj till den ena sökanden drog
sig ur och ny familj har erbjudits och är i uppstartsfas.
Till den andra sökanden har ännu ingen familj kunnat
rekryteras.
I två av ärenden som gäller öppenvård har insatsen verkställts men inte inom tremånadersperioden. Då det är
kö till Dialogcentrum väntar den tredje sökanden på att
komma igång med behandling.
ÄO Öster har två ärenden som rapporteras, där den ena
sökanden tackat ja till ett erbjudande och är i uppstartsfas
medan den andra tackat nej.

Stadsdelsnämnden Norr

Barn och familj inom stadsdel Norr hade fem beslut som
inte är verkställda vara 3 rör tillsättande av kontaktfamilj
och 2 tillsättande av kontaktperson.
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Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen

Boende enligt SoL på Kategoriboendet Kaptensgatan
Vid december månads utgång fanns det ett ej verkställt
beslut om boende på kategoriboendet Kaptensgatan.
Beslutet kommer att verkställas 2015-02-01. Personen har
i dagsläget akutboende med personal.

Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Personen har erbjudits särskilt
boende externt men valt att tacka nej. Bor hos anhörig, har
insatser i form av boendestöd och kontaktperson.

Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Skäl till att beslutet ännu ej
verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.
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Nr 36
Upphävande av del av detaljplan för kv Pallas 1 m fl
2015-03-09

Dnr 2009/KS0622 214

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ny detaljplan för kv Pallas 1 m fl antogs 2014-11-19. Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret Pallas 1
m fl med bostäder och centrumanvändning som handel,
hotell och kontor i 20-33 våningar. Höghuset kommer att
innehålla hotell- och/eller kontorsverksamhet i de nedre
våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar.
Länsstyrelsen har tagit in detaljplanen för prövning med
anledning av att bostäderna i punkthuset är utsatt för bullerstörningar som kan vara skadlig för de boendes hälsa.
Länsstyrelsen överväger nu att varaktigt undanta möjligheter att bygga bostäder enligt den planbestämmelsen B2
som medger att bostäder får byggas i det planerade punkthuset från och med våning 2 till våning 33, enligt bifogad
karta. Anledning är att det bedöms olämpligt för bostäder
på grund av att ingen planutformning ännu har presenterats för att kunna lösa detta på ett sätt som är förenligt
med gällande praxis.
För att kunna göra det måste Länsstyrelsen ha ett beslut
av kommunen enligt 11 kap 11 § PBL om att kommunen
medger upphävande för del av detaljplan.
Länsstyrelsen anhåller om kommunens beslut att Länsstyrelsen får upphäva den del av planområdet som markerats i
gul färg på bilagda karta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Medge att bostadsändamål upphävs i den höga byggrätten i detaljplanen för kv Pallas 1 m fl.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson 		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Enhetschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2015-02-12

§ SBN 2015-000050
Detaljplan för Centrum:
Pallas 1 med flera
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppmana Kommunstyrelsen att till Länsstyrelsen medge upphävandet av
bostadsändamålet i en den del av detaljplanen som omfattar det planerade punkthuset.

Anteckningar
Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-12 § 265 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Pallas 1 m fl 2013-02-11 § P2/13 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd.
Samrådet pågick under tiden mellan 2013-02-20 och
2013-04-22. Inkomna synpunkter sammanställdes i en
samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2014-04-10 § 126 att godkänna samrådsredogörelsen som
sin egen samt att skicka planen för granskning.
Granskningstiden pågick mellan 2014-04-24 och 201406-12. Inkomna synpunkter sammanställdes i ett utlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-08-21
§ 298 att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att
godkänna detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutade
2014-11-20 § 146 att anta detaljplanen samt att avsteg från
parkeringsnormen godkänns.
Länsstyrelsen har genom ett beslut den 2014-12-19 tagit in
detaljplanen för prövning med anledning av att bostäderna
i punkthuset är utsatt för bullerstörningar. Länsstyrelsen
har i hemställan daterad 2015-02-02 begärt att kommunen medger upphävandet av bostadsändamålet i den del av
detaljplanen som omfattar punkthuset.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunen ska
ge Länsstyrelsen sitt medgivande enligt Länsstyrelsens
hemställan, för att byggrättens volym ska kunna säkras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ta fram nytt
underlag kring buller. Därefter kan Samhällsbyggnadsnämnden be Kommunstyrelsen om ett nytt uppdrag
för att pröva frågan om bostäder i punkthuset i ett nytt
planuppdrag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Handlingar
Länsstyrelsens hemställan daterad 2015-02-02.

Expediering
Beslutsprotokoll till
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Länsstyrelsen

Hemställan
2015-02-02
Från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Till Kommunfullmäktige

Antagen detaljplan för del av
Centrum, Pallas 1, i Borås Stad
under prövning av Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har genom ett delbeslut den 19 december
2014 tagit in rubricerade detaljplan för prövning med
anledning av att de bostäderna i det 33-våningspunkthuset
är utsatt för bullerstörningar som kan vara skadligt för de
boendes hälsa.
Länsstyrelsen överväger nu att varaktigt undanta möjligheter att bygga bostäder enligt den planbestämmelsen B2
som medger att bostäder får byggas i det planerade punkthuset från och med våning 2 till våning 33, enligt bifogad
karta. Anledningen är att det bedöms olämpligt för byggrätt för bostäder på grund av att ingen planutformning
ännu har presenterats för att kunna lösa detta på ett sätt
som är förenligt med gällande praxis. För att kunna göra
det måste Länsstyrelsen ha ett beslut av kommunen enligt
11 kap 11 § PBL om att kommunen medger upphävande
för del av detaljplan.
Länsstyrelsen anhåller härmed om kommunens beslut att
Länsstyrelsen får upphäva den del av planområdet som
markerats i gul färg på bilagda karta.
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Karin Slättberg		
Nirmala Blom-Adapa
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Nr 37
Svar på motion av Anna Svalander (FP);
Tillagningskök på Almåsgymnasiet
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
2015-02-09

Dnr 2014/KS0293 291

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2014-03-20
Bilaga till § 30 Anmälningsärenden

Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-19 inlämnat rubricerad motion.

”Motion; Tillagningskök på
Almåsgymnasiet

I motionen föreslås att det läggs in ett tillagningskök på
Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2015.

På Almåsgymnasiet finns restaurangskola och livsmedels
program. Eleverna får lära sig att laga mat och vid ett
flertal tillfällen har skolans elever vunnit nationella
priser. När Kungen och Drottningen besöker Borås är det
Almåsg ymnasiets elever och kockar som lagar maten, men
de får inte laga mat till skolans elever!

Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden
och Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanställning av inkomna remissvar.
Båda nämnderna tillstyrker motionen och Lokalförsörjningsnämnden med tillägget att mer utredning skall ske
innan slutgiltigt beslut tas.
Inkomna remissvar, se bil.
I antagen investeringsbudget för 2015 finns avsatt 14 080
tkr varav 7 040 tkr under 2015 för ett tillagningskök vid
Almåsgymnasiet. Ärendet skall föredragas för Anläggningsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatta i
2015 år investeringsbudget
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Folkpartiet Liberalerna anser att det är ett slöseri med kommunens resurser att inte ha ett tillagningskök för skolmaten på Almåsgymnasiet. Här finns restaurangelever som
behöver öva på att laga mat och det finns ca 600 studenter
som behöver lunch varje dag. Bagerieleverna bakar bröd till
skollunchen och det borde vara en självklarhet att även skolmaten lagas på Almåsgymnasiet istället för att transporteras
till skolan. Det är dessutom bättre för miljön.
Med ett tillagningskök kommer Almåsgymnasiet att
avsevärt kunna höja kvaliteten på undervisningen, det
blir ”skarpt läge” varje dag och varje gång. Det erbjuder
eleverna en unik möjlighet till gedigen kunskap.
Kvaliteten på skolmaten skulle också höjas då eleverna kan
serveras husmanskost lagad från grunden. Maten blir billigare, mer kvalitativ och får högre näringsvärde! Fraktkostnader försvinner och personal behövs i mindre omfattning
eftersom köket samtidigt används som utbildningskök. En
näringsriktig skollunch till våra gymnasielever samtidigt
som restaurang- och livsmedelseleverna får verklig övning
är ett win-win koncept. Alla blir vinnare.
Samverkan med Bergslenagymnasiet, som har samma eller
liknande program där det ingår matlagning, kommer även
att höja kvaliteten i undervisningen i Särgymnasiet.
Därför föreslår Folkpartiet att:
Borås Stad lägger in ett tillagningskök på Almåsgymnasiet
i investeringsbudgeten för 2015.
Anna Svalander Folkpartiet”
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Remissvar
2014-08-26
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion angående tillagningskök
på Almåsgymnasiet
Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om tillagningskök på Almåsgymnasiet. I motionen framskrivs att
ett eget tillagningskök på skolan skulle medföra positiva
konsekvenser av såväl kvalitativ som ekonomisk karaktär
samt även ge ökad samverkan med andra skolor.
Utbildningsnämnden finner argumenten i motionen som
mycket relevanta och anser att Almåsgymnasiet, i likhet
med de övriga kommunala gymnasieskolorna, ska ha eget
tillagningskök. Nämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om til�lagningskök på Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet är en
av fyra kommunala gymnasieskolor i Borås men den enda
som inte har ett eget tillagningskök. Skolmaten köps in
och transporteras till skolan. Skolan har Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Ett eget kök skulle enligt motionen ha en direkt kvalitetshöjande effekt på undervisningen
för de elever som går på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Även för själva skolmaten skulle eget tillagningskök innebära en kvalitetshöjning, då maten kommer
att lagas från grunden. De ekonomiska effekterna skulle
också vara betydande i samband med att fraktkostnader
för mattransporterna inte längre behövs och på personalsidan skulle köket kunna samutnyttjas för både tillagning
av skollunch och för undervisning av elever. En samverkan
med Bergslenagymnasiet, som inom skolformen erbjuder
programmet Hotell, restaurang och bageri, skulle också
ha en kvalitetshöjande effekt för undervisningen på detta
program.
Utbildningsnämnden anser att Almåsgymnasiet i likhet
med övriga kommunala gymnasieskolor ska ha ett til�lagningskök. Med hänvisning till detta samt till den i motionen framskrivna argumentationen för ett tillagningskök
tillstyrker nämnden förslaget.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef
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Remissvar
2014-08-26
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion angående tillagningskök
på Almåsgymnasiet
Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden tillstryker motionen med til�lägget att mer utredning skall ske innan slutgiltigt beslut
tas.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären om att
det finns många fördelar med att maten lagas på plats i
skolan av studerande elever men att mer utredning behövs
i frågan.
Utbildningsnämnden har i sitt arbete med Lokalresursplanen lyft behov av ett tillagningskök på sikt och Lokalförsörjningsförvaltningen har preliminärt planerat in en
förstudie 2016. Lokalförsörjningsnämnden anser att det
är viktigt att ett större gemensamt grepp tas innan beslut
kan tas i frågan. Det finns idag ett flertal tillagningskök
spridda geografiskt som tillgodoser stadens behov av mat.
Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget
är mycket ansträngd de kommande åren och prioriteringar
måste ske löpande.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Lokalförsörjningsförvaltningen får i uppdrag att utreda detta ytterligare
ihop med berörda förvaltningar för att komma fram till ett
beslut som är bäst för Borås Stad som helhet.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären om att
det finns många fördelar med att maten lagas på plats i
skolan av studerande elever men att mer utredning behövs
i frågan.
Utbildningsnämnden har i sitt arbete med Lokalresursplanen lyft behov av ett tillagningskök på sikt och Lokalförsörjningsförvaltningen har preliminärt planerat in en
förstudie 2016. Lokalförsörjningsnämnden anser att det
är viktigt att ett större gemensamt grepp tas innan beslut
kan tas i frågan. Det finns idag ett flertal tillagningskök
spridda geografiskt som tillgodoser stadens behov av mat.
Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget
är mycket ansträngd de kommande åren och prioriteringar
måste ske löpande.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Lokalförsörjningsförvaltningen får i uppdrag att utreda detta ytterligare
ihop med berörda förvaltningar för att komma fram till ett
beslut som är bäst för Borås Stad som helhet.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 38
Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och
Alexander Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde
på Gånghesters stationsområde
2015-02-09

Dnr 2014/KS0523 824

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-06-17 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt berörda nämnder att
utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal
och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna
i samverkan med föreningslivet.
Motionärerna hänvisar bl a till Visionsprogrammet där
det talas om behovet av att ordna mötesplatser för skilda
åldersgrupper. För just barn- och ungdomar i Gånghester
och Målsryd är behovet av en anläggning för fritidsaktiviteter stort.
Kommunstyrelsen konstaterar att remissvaren är övervägande positiva till att etablera ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde. Detta faller väl in i Visionens
målområde ”Människor möts i Borås”. Det är lätt att
vara positiv till goda idéer och tankar som utvecklar vår
stad. Som alltid handlar det till syvende och sist om vilka
prioriteringar som görs mellan olika verksamhetsbehov i
en samlad bedömning i en budgetprocess.

Kommunstyrelsen ser fram mot en mer konkret idébeskrivning över hur området kan utvecklas. Rimligtvis
är det Fritids- och folkhälsonämnden som leder denna
process och som förutsätts samverka med övriga berörda
nämnder och lokala föreningar och näringslivet på orten.
Resultatet kan sedan presenteras vid ett Anläggningsråd
för att bedöma olika ambitionsnivåer. Därefter kan verksamhetsansvarig nämnd ev ta med objektet i sitt budgetförslag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2014-06-18
Bilaga till § 73 Anmälningsärenden
2014-06-17

”Motion; Bygg ett aktivitetsområde
på Gånghesters stationsområde!
Borås Stad har nyligen köpt in stationsbyggnaderna jämte
ett närmare tre hektar stort markområde i Gånghester.
Befintliga hus är närmare 100 år gamla och har ansetts
kulturhistoriskt intressanta att bevara. På området har tidigare även funnits en vacker parkanläggning, som nu delvis
kan återställas.
I kommunens visionsplaner inför framtiden ingår bland
annat att man skall skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar för att få hit turister till vår stad. Här kan den
befintliga banvallen fylla en viktig funktion och här kan
stationsområdet kunna bli en perfekt start- eller slutpunkt.
Även landsbygdsturism i övrigt kan här på skilda sätt
kunna utnyttja stationsområdet.
I visionsprogrammet i övrigt talas det om behovet av att
ordna mötesplatser för skilda åldersgrupper. För just barnoch ungdomar i Gånghester och Målsryd är behovet av en
anläggning för fritidsaktiviteter stort. Att tillgodose dessa
behov ligger främst i Fritids- och Folkhälsonämndens och
Stadsdelsnämnd Östers ansvarsområde.
Anläggning av en skateboardanläggning skulle säkert uppskattas. Ett mycket bra exempel på en sådan anläggning
finns att se i Karlshamn. Diskussioner med ungdomarna
på orten bör genomföras för att vaska fram vad för sorts
anläggning som kan vara intressant. På stationsområdet
kan man även ordna de boulebanor, som pensionärsföreningen är i behov av.
Till sist kan nämnas att stationsområdet i Gånghester är
lätt att nå såväl med buss och cykel som med bil. Här kan
också ordnas ställplatser för husbilar för våra turister.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa
ett aktivitetsområde för gammal och ung på det gamla
stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med
föreningslivet.
Sven-Erik Håkansson (C)
Alexander Andersson (C)”
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Remissammanställning
2015-01-26

Motion av Sven-Erik Håkansson (C)
och Alexander Andersson (C);
Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstryker motionen under
förutsättning att övriga berörda nämnder gör det samma
samt att det är juridiskt möjligt att genomföra detaljplanändringen. Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att det framför allt skall vara Fritid- och folkhälsonämnden tillsammans med Stadsdelsnämnd Östers som
skall utreda frågan men ställer sig positiv till att medverka
med specialistkompetens och utredningsstöd. Viktigaste
frågan är om det finns ett tillräckligt underlag för att
genomföra detta.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om att
bygga ett aktivitetsområde på Gånghester stationsområde.
Här finns intressanta kulturhistoriska byggnader, parkanläggningar och bra kommunikationer som gör det möjligt
för människor att ta sig till området. Behovet av mötesplatser för barn och ungdomar från Målsryd och Gånghester är stor. En aktivitetsplats för boule och skate kan vara
en del i en satsning för att förverkliga detta behov.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde passar bra in i Borås
Stads vision 2025 om mötesplatser i Borås. Brygghuset,
driver idag ett liknande projekt då området kring Skatehallen, ska bli ett center för actionsporter i Borås. Föreningarna i området utvecklar tillsammans med Brygghusets
personal parkens anläggning. På så sätt skapas engagemang och delaktighet. Motionens upphovsmän har rätt
i hur arbetet ska bedrivas. Låt de unga redan från början
bli delaktiga i processen att förverkliga anläggningen vid
Gånghesters stationsbyggnader. Gånghesters aktivitetsområde blir ytterligare en del i stadens arbete med mötesplatser i Borås.
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Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen. Stationsbyggnadens kulturhistoriska värden bör säkerställas vid
framtida åtgärder, ny funktion och ny verksamhet.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen. Stadsdelsnämnden Öster bedömer att såväl Fritidsoch folkhälsonämnden som Tekniska nämnden måste
aktiveras och samordna de insatser som är rimliga att
genomföra utifrån ett kommunalt perspektiv. I syfte att
skapa delaktighet och inflytande från boende och det
lokala föreningslivet är Stadsdelsnämnden Öster beredd
att ansvara för detta genom att arrangera en Medborgardialog gällande frågan om ett aktivitetsområde. Stadsdelsnämnden Öster har inga budgetmedel för att bygga
ett aktivitetsområde utan förutsätter att berörda nämnder
prövar eventuella kostnader i samband med budget 2015.
Det lokala föreningslivet förutsätts också medverka för att
finansiera föreningsanknutna anläggningar.

Ungdomsrådet Öster

Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen.
Elevråden på Gånghesterskolan (F-6), Målrydskolan (F‑6)
samt Dalsjöskolan (7-9) har blivit erbjudna att lämna
åsikter Eleverna är mycket entusiastiska till ett aktivitetsområde i Gånghester. I dagsläget används konstgräsplanen
flitigt, men de ser fram emot en samlingsplats som i högre
grad än i dagsläget inbjuder till lek och rörelse för alla
åldrar.

Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen. Rådet ser
många spännande användningsområden för området t ex
en boulebana.
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