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Nr 18
Koncernbidrag år 2012 inom
koncernen Borås Stadshus AB
2013-02-04

2013/KS0112 045

Borås Elnät AB visar ett resultat på 29,9 mnkr efter
finansiella och extraordinära poster. Bolaget som genom
egna stabila överskott, samt tidigare erhållna koncernbidrag, är väl konsoliderat föreslås nu lämna 16,1 mnkr i
koncernbidrag.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt Borås
Djurpark AB och BoråsBorås TME AB har strukturella
underskott så måste ca 29,8 mnkr styras till dessa från
andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att
utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning.
Bolagsrevisorerna har påpekat att slutliga bolagsresultat
ibland blivit bättre än de preliminära resultat som legat till
grund för Kommunfullmäktiges bedömning av koncernbidrag. Detta har medfört en beskattning av oavsiktliga
resultat. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag därför blir principiellt och
preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de
slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar preliminära resultat efter finansiella och extraordinära poster
enligt följande:
mnkr
Borås Stadshus AB

-5,5

Borås Elnät AB

+29,9

Borås Energi och Miljö AB

+58,4

Borås Djurpark AB

-10,6

Borås kommuns Parkerings AB

+7,8

Industribyggnader i Borås AB

+6,0

BoråsBorås TME AB

-13,7
+72,3

Borås Energi och Miljö AB visar ett resultat på 58,4

mnkr efter finansiella och extraordinära poster. Bolagets
låga soliditet beror på stora investeringar i kombination
med relativt låga resultat. Bolaget behöver bygga upp en
högre soliditet inför kommande investeringar, genom förbättrade resultat framöver. Bolaget föreslås att inte lämna
något koncernbidrag.
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat
efter finansiella och extraordinära poster på 7,8 mnkr och
är sedan tidigare väl konsoliderat.
Bolaget föreslås för 2012 lämna 7,7 mnkr i koncernbidrag.
Industribyggnader i Borås AB visar ett resultat efter

finansiella och extraordinära poster på 6,0 mnkr. Bolaget
har under flera år kunnat bygga upp sitt egna kapital för
att ha en buffert för eventuella hyresförluster m m. Med
hänsyn till det höga egna kapitalet föreslås bolaget lämna
årets resultat på 6,0 mnkr i koncernbidrag.
Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag

på 10,6 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
±0 kr.
BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag

på 13,7 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
±0 kr.
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB

erhålla totalt 29,8 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar
5,5 mnkr i moderbolaget för att täcka räntekostnader och
återstående 24,3 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås
Djurpark AB och BoråsBorås TME AB.
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Resultat före skatt

0

13 823 000

-16 077 000
-16 077 000

5 535 000

5 535 000

Koncernbidrag, erhållna

Summa

29 400 000

-6 300 000

Koncerbidrag, lämnade

29 900 000

-5 535 000

-7 520 000

Budget 2012

-5 347 000

Resultat efter finansiella
och extraordinära poster

Extraordinära poster

Summa finansiella poster

-1 383 000

-9 208 000

58 441 000

0

0

10 591 000

10 591 000

40 200 000 -12 300 000

58 441 000 -10 591 000

-498 000

-40 121 000

99 060 000

100 000

-7 700 000

-7 700 000

6 100 000

7 800 000

89 000

-825 000

8 536 000

15 000

-6 000 000

-6 000 000

3 000 000

6 015 000

-1 768 000

7 783 000

-188 000 -193 580 000 -854 928 000 -64 210 000 -21 808 000 -20 725 000

-188 000

Rörelseresultat

28 508 000

1 302 226 000

0

13 651 000

13 651 000

-14 300 000

-13 651 000

-186 000

-13 465 000

72 379 000

0

45 800 000

72 379 000

-409 000

-57 150 000

129 938 000

1 280 774 000

Koncernen

0

0

0

0

72 379 000

0

-29 777 000

29 777 000

72 379 000

-409 000

-57 150 000

129 938 000

21 452 000 -1 150 836 000

-21 452 000

Totalt Justeringar

-16 849 000 -1 172 288 000

3 384 000

Separat bilaga:

37 420 000

Kommunstyrelsens beslut 2013-03-04.
IBAB BoråsBorås

Christer Johansson
Ekonomichef

55 002 000 30 344 000

Parkering

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

953 988 000

BEMAB Djurparken

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

231 000 000

Borås Elnät

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Rörelsens kostnader

BSAB

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Rörelsens intäkter

Förslag till koncernbidrag 2012
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Nr 19
Uppföljning av Kvalitetspolicyn 2012

2012-02-18

2012/KS0573 009

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I samband med att Kommunfullmäktige, i februari 2010,
antog Kvalitetspolicyn för Borås Stad beslutades att det
i budget årligen skulle fastställas en prioriterad kvalitetsfaktor. För 2012 var det ”kompetens och arbetssätt”,
dessutom skulle nämnder och bolag fortsätta arbetet med
faktorn ”bemötande och förhållningssätt.”
Nämndernas och bolagens svar i sammandrag redovisas
nedan. (Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus och
Viskaforshem AB har inte svarat på uppföljningen).

Nämnden menar att effekterna av utbildningsinsatser är
svåra att mäta, men syftet är att höja kvaliteten på verksamheten och nyttan för ”kunderna”. Kommunikation,
bemötande, ledarskap och samverkan är nyckelfaktorer för
att detta ska kunna nås.

Lokalförsörjningsnämnden
Individuella behov identifieras vid utvecklingssamtal och
därefter planläggs utbildningen. Arbetssätt anpassa till
ändrade krav och ökad effektivisering fortlöpande. Förvaltningen är certifierad enligt ISO 9001.
Rutiner finns för kompetensutveckling och förändrade
arbetssätt vilket gör att förvaltningen har god kontroll och
styrning.

Kompetens och arbetssätt

Tekniska nämnden

Nämnderna och bolagen har för 2012 redogjort för hur de
konkret har arbetat med ”kompetens och arbetssätt”, vilka
åtgärder som är planerade och vilka resultat och effekter
detta gett i respektive verksamhet.

Under 2012 har förvaltningen haft utbildningar, nätverksträffar, seminarier och studiebesök med gemensamt syfte
att kvalitetssäkra kompetensen. En planerad åtgärd är att
varje medarbetare ska ha en upprättad kompetensutvecklingsplan som följs upp vid det årliga utvecklingssamtalet.
Dessutom ska förvaltningen jobba mer med rutiner för att
vara tydligare i det som görs.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen arbetar med kompetensplanering i anslutning till utvecklingssamtalen enligt den modell som är
framtagen gemensamt för Borås Stad.
Under 2012 har, utöver utbildningar inom fackområdena,
stort fokus legat på utbildningsinsatser inom ramen för
projektet ”Tillsynsutveckling i Väst” som är en samverkan
mellan 55 kommuner och 2 länsstyrelser i Halland och
Västra Götaland. Inom projektet genomförs utbildningar
inom ledarskap, kommunikation och bemötande, processledning, personlig effektivitet, administration, retorik och
presentationsteknik samt förhandlingsteknik.
När det gäller kvalitetsarbetet så fortgår arbetet med förvaltningens ledningssystem, en omcertifiering enligt ISO
14001 klarades våren 2012. Framöver kommer fokus att
ligga på fortsatt arbete med verksamhetsprocesserna.

Alla insatser som görs och berör kompetens och arbetssätt
ger effekt. Resultatet blir att kompetensen höjs för både
den enskilde och verksamheten och får mer erfarenhetsutbyte. Den enskilde blir tryggare i sin roll och får mer stöd
i utförandet av jobbet.

AB Bostäder
Bolaget genomför årligen en kundenkät till en tredjedel
av kunderna för att mäta service- och produktindex. Man
genomför också en medarbetarenkät varje år för att mäta
medarbetarindex.
Bolaget för en dialog med både kunder och medarbetare.
Enkäterna är kanalen för att anonymt kunna uttala sig om
det som är bra och dåligt. Resultatet av mätningarna ligger
B 63

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

till grund för verksamhetsplaneringen och man arbetar
med resultatet. Vissa saker går att ordna direkt och andra
lite större saker planeras in som projekt/aktiviteter det
kommande året.

Borås Energi och Miljö AB
Årligen genomförs utvecklingssamtal med medarbetarna
och personliga utvecklingsplaner tas fram. Utöver individspecifika utvecklingshöjande insatser kan nämnas att alla
arbetsledare genomgått en ledarutbildning/coaching.
Arbetssättet ska präglas av kundfokus och tydlighet och
det ska finnas gemensamt och effektivt arbetssätt. Processkartläggning, kvalitetscertifiering och Lean är verktyg
som ger systematik i detta arbete.
Att stärka och öka kompetens och förståelse ger en ökad
kvalitet för kunderna och ett effektivare arbetssätt.
I medarbetarenkäten anger en allt högre andel att de har
möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete. Vissa
enheter, som tidigare visat lågt resultat har förbättrat sitt
resultat.

Stadsdelsnämnden Väster
Alla chefer, planeringsledare, verksamhetsutvecklare och
motsvarande har fått en fyradagars styr- och ledningsutbildning som bland annat innehåller Kommunfullmäktiges, nämndens samt respektive områdes prioriterade
mål. Övrig administration har haft en halvdags styr- och
ledningsutbildning.
Nämnden beskriver också månatliga chefsmöten som
bland annat innehållit utbildningsinslag som e-handel,
avtalstrohet, grafisk profil samt lön och lönesättning. Under hösten har nämnden och förvaltningsledningen haft
en utbildning i nämndsprocessen och ärendehantering.
Man beskriver vidare utbildning inom projektet Hållbar
jämställdhet samt introduktionsutbildningen som sker för
alla nyanställda.
Dessa utbildningar ger ökade kunskaper om verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. De ger också mer
helhetstänkande, mer enhetlighet och bättre struktur i
arbetet med mål, uppföljning, analys och rapportering.
Fritid har ingått i KEKS; Kvalitet och kompetens i sam-

verkan, vilket är ett nationellt nätverk för kvalitet inom
fritid. Alla chefer har haft chefscoachning, via medarbetarcentrum, både individuellt och i grupp. KEKS innebär
ett annat förhållningssätt med fokus på delaktighet, där
man lyfter fram ungdomarnas egna resurser och idéer.
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Kultur har ingått i Entré-projketet vilket är en utbildning

där man vidgar verksamhetsbegreppet. Det har också funnits teknikutbildningar för att bli tryggare i att lära ut och
använda IT, och ett aktivt arbete sker med sociala medier.
En effekt är att man idag har ett större helhetsperspektiv.
Under 2012 har det också arbetats med Lean på alla bibliotek med att bredda målgrupper för mötesplatserna.
Förskola. Alla förskolechefer har fått en särskild utbild-

ning i ledarskap och organisation med syfte att ge bättre
förutsättningar till att hantera strukturella förändringar
i organisationen. Inom området finns också utbildning
och informationsutbyte kring bl a språkplattformen och
en särskild ITK-pedagog (Internet och kommunikation)
är anställd för att stödja och underlätta. Alla enheter har
4-5 studiedagar under läsåret. En psykolog har anställts
med uppdrag att ge avgränsade konsultativa insatser för att
hjälpa pedagogisk personal med specifika situationer samt
även ge mer regelbundna och varaktiga handledningskontakter.
Språkplattformen ger stöd, har stärkt medvetenheten
och kunskapen i att använda språket i det pedagogiska
samtalet.
Grundskola. Under 2012 pågår en särskild satsning på

en IKT-pedagog som på samtliga skolor i förvaltningen
har i uppdrag att stödja pedagogerna och utveckla kompetensen inom IKT. Samtliga pedagoger ska genomföra
Skolverkets PIM-utbildning (praktisk IT- och mediakompetens).
Centrala utvecklingspedagoger inom läsning och matematik arbetar med grundskolorna för att höja lärarnas kompetens och undervisande lärare i åk 4-6 ingår i en kompetenshöjande insats inför betygssättning i åk 6. Skolorna
har kommit olika långt i IKT-arbetet, delvis beroende
på tillgång till teknisk utrustning men även pedagogernas kompetens i grunden påverkar skolornas utveckling.
Utvärderingen av lässatsningen visar att lärare tycker att
de fått tillgång till fler strategier och arbetssätt för att öka
elevernas läsförståelse.
Inom Individ- och familjeomsorgen har man
tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar reviderat processdokumentationen för myndighetsutövning i
syfte att den ska vara ett konkret verksamhetsstödd för
socialsekreterare samtidigt som det är en kvalitetssäkrande
åtgärd av arbetssätt. Utöver nya styrdokument kring
familjehemsplacerade barn och samverkansrutiner mellan
de fem IFO-nämnderna har arbetet påbörjats att skapa
ett praktikcenter med inriktning mot socionomstudenter.
Förvaltningen har också inrättat en ny tjänst ”HVB-uppföljare” som syftar mot kvalitetshöjning av vården för barn
placerade på HVB och institution.
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Inga effekter kan ännu med säkerhet redovisas, detta då
inga effektstudier ännu gjorts. Det är dock ett rimligt antagande att revideringen av processdokumentationen leder till
förbättrad rättssäkerhet för den enskilde och likvärdighet
mellan de tre stadsdelarna. Införandet av t ex vårdplaner i
öppenvården har lett till en förbättrad samverkan och en
tydligare rollfördelning mellan de tre stadsdelarnas myndighetsutövning och de kommungemensamma insatserna.
Verksamheten Kost och lokalvård ingår sedan våren
2012 i ett ESF-projekt (europeiska socialfonden) med syfte
att höja kompetensen hos kost- och lokalvårdpersonal när
det gäller bla service/bemötande, metod- och valideringsutbildning. Resultat och effekter av projektet har ännu
inte utvärderats men det kommer att ske under 2013/2014.
Äldreomsorg. Under 2012 har utbildning i Lean skett i

processen från beslut till verkställighet. Utbildningen har
hållits inom enheterna Göta, Viskafors samt Sandhult.
Grupperna har kontinuerlig handledning var sjätte vecka
av planeringsledare och enhetschef, samt extern uppföljning/utbildning var sjätte månad. I Lean är personalen
delaktiga i att utveckla och använda resurser värdeskapande för brukarna i fokus.
Planeringsledarna inom vård och omsorgsboende utbildar personalen inom hela äldreomsorgen i nationella
värdegrunden och nya riktlinjer för demens. De ger även
handledning i bemötandefrågor. 22 personer har också
deltagit i Borås stads centrala värdegrundsutbildning för
samtalsledare.
Kunskapen om Lean tillsammans med styr- och ledningsutbildningen märks på flera sätt. Det blir ett mer
gemensamt arbets- och förhållningssätt vilket skapar mer
ordning och reda.

Kulturnämnden
Kulturförvaltningens verksamheter kännetecknas av att de
alla är utåtriktade, öppna verksamheter med tydlig profil
och specialitet som kräver specifik kompetens hos personalen. Detta är viktiga aspekter både vid rekrytering och
organisering av verksamheternas arbete där fokus måste
ligga på ständiga effektiviseringar av de inre arbetsprocesserna till förmån för det som syns utåt.
För fortbildning, inspiration och erfarenhetsutbyte
deltar förvaltningens personal i de kurser, konferenser
och studieresor som bedöms relevanta inom resp kompetensområde. Konkreta resultat under perioden är de
omorganisationer som gjorts på flera av verksamheterna
och de nyrekryteringar anpassade till nytt arbetssätt och
kompetensbehov som gjorts och planeras i samband med
generationsväxling.

Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster arbetar konkret inom alla
verksamheter med kompetens och arbetssätt som är en
förutsättning för att utveckla verksamheterna samt skapa
bästa möjliga värde för medborgarna/brukarna/eleverna i
stadsdelen. Stadsdelen arbetar med ständiga förbättringar,
Lean och sig sigma i all verksamhet.
Inom stadsdelen genomförs utvecklingssamtal med alla
medarbetare och utifrån detta kartläggs kompetens samt
en kompetensplan upprättas för den enskilde medarbetarens och verksamhetens behov.
Inom förskola och äldreomsorg pågår valideringsutbildning för att höja kompetens och stärka kvalitet i verksamheterna. Vid nyrekrytering anställs utbildade förskollärare och omvårdnadspersonal tills målen är nådda.
Skola, fritid, kultur, kost och lokalvård samt IFO
arbetar tillsammans med barnungdomsprocessen för tidig
upptäckt och tidiga insatser.

Inom äldreomsorgen pågår olika utbildningsinsatser
som demensutbildning, nationell värdegrundsutbildning,
LÄR UT och läkemedelsgenomgång.
Inom kultur har det genomförts en utbildningsdag om
sociala medier som högskolan Borås arrangerade och även
möteskonferens på högskolan.
Fritidsverksamheten har gått med i nätverket KEKS

(kompetens och kvalitet i samverkan), i vaktmästarorganisationen pågår ett Leanarbete med transporter av läkemedel och prover.
Individ- och familjeomsorg arbetar kontinuerligt

med handledning.

På chefsnivå arbetar stadsdelsnämnden med chefsutbildningar som ex, CHEFIOS ett forskningsprojekt, (Chefskap, Hälsa, Effektivitet i Offentlig Sektor) som fokuserar
på de organisatoriska förutsättningarna för att var chef.
Detta har genomförts i förvaltningsledningen och här är
fortsatt arbete med uppföljningar samt startats i verksamheterna skola och äldreomsorg. Stadsdelsnämnden
erbjuder alla första linjens chefer chefscoachning i grupp
och 24 chefer genomgår detta hösten 2012. Det genomförs
också rektorsutbildning och chefsutbildning till nya chefer. Stadsdelsnämnden har fyra halvdagar per år för chefer
i stadsdelen där fokus är att stärka chefskapet.
Att stärka och öka komepetens och förståelse ger en ökad
kvalitet för medborgarna/brukarna/eleverna i stadsdel
Öster
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Stadsdelsnämnden Norr
Förvaltningen har utvecklat och säkrat rekryteringsprocessen där en del är att identifiera det kompetensbehov som
verksamheten har idag och i framtiden för att göra en god
rekrytering, En av de frågor som ansvarig chef ska ställa
sig är om redan befintlig personal kan kompetensutvecklas
och därmed göra de arbetsuppgifterna.
Fritid/kultur/lokalt inflytande. Fritidsgårdarna är

anslutna till KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan).
KEKS tillhandahåller en rad verktyg som ska underlätta
för att följa upp kvalitetsaspekterna och bidra till att öka
deltagarnas inflytande över verksamheten.
Förskola. Förskolorna arbetar med kompetensutveckling

på olika sätt, t ex Pedagogisk dokumentation – dekoration
eller utgångspunkt för reflektion, planering och förändring, iPad i förskolan, lyssnandets pedagogik, barnkonventionen, brandutbildningar, ”Risk- och friskfaktorer samt
utbildning för hälsoinspiratörer. Även satsningar på ”Grön
Flagg” genomförs, ett arbete som ska leda till en bättre
miljömedvetenhet och förståelse hur man kan ta tillvara
resurser för en hållbar utveckling. Detta är ett långsiktigt
arbete som inte kanske ger några omedelbara effekter.
Äldreomsorg. Kompetenssatsningar inom hemtjänsten

har skett på olika sätt beroende på behov, bland annat har
ett ”Socialt kontrakt” upprättas gemensamt i en personalgrupp. Andra grupper har arbetat med läkemedelshantering och ansvar vid delegeringar.
Hemtjänstgrupperna arbetar mer samordnat och strukturerat med t ex gemensamma inköps-, och tvättdagar,
vilket medför att arbetet utförs mer effektivt och genererar
mindre gångtider.
98 procent av omvårdnadspersonalen på vård- och omsorgsboendena som arbetar med personer med demens
har genomgått en nätbaserad demensutbildning (Demens
ABC). En övergripande arbetsgrupp bestående av enhetschefer, arbetsplatsombud och representanter för omvårdnadspersonal har genomgått en fem dagars utbildning i
bemanningsekonomi. Pågående kompetenssatsningar med
kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD genomförs
kontinuerligt. Omvårdnadspersonal har utbildats i social
dokumentation i Magna Cura.
Omorganiseringen av Nattpatrullen förväntas ge ekonomisk förbättring och effektivare användning av personalresurser. Arbetet med att införa en flexibel internpool pågår
och målet är att skapa ett nytt bemanningssystem. Detta
ska ge all omvårdnadspersonal samma förutsättningar i sin
anställning och behovet av timvikarier förväntas minska
samtidigt som personalkontinuiteten ökar.
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Grundskola. Skolorna har arbetat med kompetensut-

veckling på olika sätt, bl a
• Utbildning av läspedagoger på varje skola
• Fem rektorer genomgår rektorsprogrammet
• Utbildning i ny lärplattform (PingPong)
• Föreläsningar och workshops om nytt betygssystem

Den digitala lärplattformen PingPong underlättar kommunikation inom organisationen och så småningom även
kommunikation med elever och lärare.
Samordning gör det möjligt att genomföra kompetensutveckling för större personalgrupper till en lägre kostnad t
ex utbildning i ett nytt betygssystem.
Individ- och familjeomsorgen. Tydliga metodrutiner

som reviderats under året, har gjort att arbetet blivit mer
effektivt. Medarbetare känner sig mer trygga och mindre
stressade, vilket påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt
och även klienterna.
Kost och lokalvård. Personalen inom kost och lokal-

vård arbetar i team som ansvarar över flera arbetsplatser
vilket minskar ensamarbete, stärker yrkesrollen genom
att utbyta idéer och lära av varandra. Vid sjukfrånvaro,
semester eller utbildning samverkar teamen flexibelt vilket
innebär minskade tillsättningar av vikarier. Arbetstagarna
får en förbättrad arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt.

Utbildningsnämnden
Med utgångspunkt i Utbildningsnämndens utvecklingsplan anordnar förvaltningen kompetensutveckling
för lärare och skolledare. Under 2012 har fokus varit på
utvecklingsområdena ”bedömning för lärande, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Kvalitetsarbete samt Likvärdig bedömning och betygssättning.
Kunskaps- och kompetenshöjning hos personalen, utvecklade arbetssätt som ger elever ökade möjligheter till
inflytande och delaktighet samt ökad måluppfyllelse.

Servicenämnden
Frågor om kompetens och arbetssätt är på ett påtagligt sätt
högprioriterade på förvaltningen. Därför pågår en mängd
utbildningar, förutom dem som är lagstadgade t ex ”arbete
på väg” och ”Heta arbeten”. Några grupper har särskilt
arbetat med ”Kundfokus” och förvaltningen gör olika
typer av uppföljningar med kunderna för att på så vis få
återkoppling kring hur uppdragen utförs.
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Stadsrevisionen

Fritids- och folkhälsonämnden

Stadsrevisionen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för såväl förtroendevalda som tjänstemännen.
Under 2012 har man deltagit i ett stort antal konferenser,
utbildningar och erfarenhetsutbyte. Revisionerna har
aktiviteter i dessa avseenden mot ett stort nätverk inom
andra kommuner, landsting, SKL, akademiska institutioner m fl. Resultaten visar på flera områden; granskningens kvalitet höjs, och de rapporter som presenteras
blir effektivare genom att kommunikation och förankring
prioriteras. Kommunfullmäktige får ett bättre underlag
för sin ansvarprövning, men även revisionens proaktiva
roll utvecklas.

Nämnden redogör för ett antal genomförda åtgärder, t ex
värdegrundsarbete och ledningsgruppsutveckling med
fokus på professionell ledning och ett situationsanpassat
ledarskap. Nämnden har ambitionen att övergå till lönedialogmodell i stället för den traditionella förhandlingen
mellan arbetsgivare och personalorganisation. Som ett led
i detta har lönesättande chefer deltagit i en utbildning i
verksamhetsutvecklande lönesättning.

Sociala omsorgsnämnden

Nämnden anser att genom sättet att arbeta i gränsöverskridande arbetsgrupper har man fått en ökad kunskap om
varandras verksamheter och drar samtidigt nytta av varandras kompetens än tidigare. Arbetsgruppernas resultat har
direkt fått avspegling i 2013 års budget.

Arbetet med de båda kvalitetsfaktorerna ”kompetens och
arbetssätt” samt ”bemötande och förhållningssätt” ligger
väldigt nära inom förvaltningens och överlappar ofta.
Den övervägande delen av all kompetensutveckling inom
professionerna omfattar stora delar av bemötandefrågor. På
samma sätt utvecklar allt arbete inom bemötande kompetensen och i förlängningen arbetssättet. Som den del i
det systematiska kvalitetsarbetet har all personal tagit del
av utbildning rörande Lex Sarah. Den utbildningen har
lett till att det blivit en öppenhet kringrapportering och
antalet inkomna rapporter har ökat.
Funktionshinder. Under året har 40 personer valide-

rat och utbildat upp till omvårdnadsutbildningen. Inom
boendesektionen har två enhetschefer ansvaret för att dels
följa forskning och dels jämföra Borås Stads resultat med
andra kommuner.
IFO Vuxen/Socialpsykiatrin. All baspersonal och alla

chefer har handledning. Dessutom har all personal varit på
föreläsningar; ”Maktens etik” samt om hjärnans kognition vid psykisk ohälsa och missbruk. Området har också
deltagit i KomBas (Kompetensutveckling av Baspersonal).

Borås kommuns Parkerings AB
Bolaget arbetar dels med generell kompetensutveckling för
alla 1-2 temadagar med teambuilding. Vakterna fortbildas
inom området parkeringsövervakning kontinuerligt vart
annat år. Halva gruppen år 1 andra halvan år 2. Övrig
personal får kontinuerlig utbildning inom sitt fackområde
1-2 ggr/år genom seminarium eller kurser.

En rutin för att efter sex månader reflektera kring och
utvärdera organisationsförändringar har införts. Ett annat
exempel på att ta tillvara kompetens och erfarenheter är att
personal inom badenheterna har 20 procent som flytande
tid och ges möjlighet att arbeta på mer än badanläggning.

Arbetslivsnämnden
Internutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är
genomförd och ett antal chefer genomgår dels ledarskapsprogrammet, dels en ett-årig mentorsutbildning. Lean-,
och SAM-utbildningar, arbetsrätt, Site Vision och Agresso
har också genomförts. Försörjningsenheten har haft en
utvecklingsplan för all personal under 2012.
Friskare medarbetare, ökad trivsel och lägre kostnader är
effekter som nämnden redovisar. Andra effekter är bättre
styrning och ledning samt att socialsekreterarnas kunskaper om rättssäker hantering och kunskap om att bedöma
rätten till bistånd förbättrats.

Bemötande och förhållningssätt
Nämnderna och bolagen har också redovisat vilka
utbildningar kring ”bemötande och förhållningssätt” som
genomförts under året. De utbildningar som ska redovisas
ska vara systematiska och planerade med någon form av
förmedling av kunskap eller färdighet.
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Antal och andel
av personal

Nämnd/bolag

Utbildning kring bemötande och förhållningssätt

Miljö- och konsumentnämnden

Deltagande i utbildningen Kommunikation och bemötande inom
ramen för ”tillsynsutveckling i Väst” Ytterligare 10 personer kommer
att delta i utbildningen under 2013

10 personer - 23 %

Lokalförsörjningsnämnden

Under 2013 kommer ytterligare 2 personer genomgå utbildning, därmed har alla med mycket kundkontakter genomgått utbildning

2 personer – 5 %

Tekniska nämnden

Under 2010 har ett antal olika utbildningar, seminarier och studie80 personer ca 50 %
besök på temat bemötande och förhållningssätt genomförts, både
internt och extern, t ex
•
Utbildning i professionell kundservice för de medarbetare som
jobbar direkt mot kunder
•
Filmer om förhållningssätt som har visats och diskuterats på
samtliga APT
•
Utbildning i Klart språk
Planerade utbildning för kundtjänstpersonal är ”Hantering av besvärliga telefonsamtal”

AB Bostäder

Under 2010 utbildades all personal i värdegrund, etik och moral.
110 personer – 100 %
Under utbildningen diskuterades olika dilemman som man ställs inför
i vardagen och där man lätt hamnar i en gråzon. Grupparbeten under
en dag och föreläsning i 1,5 dag under ledning av Eleonore Lind visa
SABO

Borås Energi och Miljö AB

Under året har bolagets kärnvärden och vision omarbetats i ny ver217* personer – 100 %
sion. I dessa betonas kärnvärden omsorg och ansvar. Detta har gåtts * Gäller PU-samtal
igenom med varje medarbetare på PU-samtal.
med genomgång av
värdegrunden
Arbetsledare har genomgått en tredagarsutbildning där bemötande,
kommunikation, feedback och attityder varit en stor del av innehållet.

Stadsdelsnämnden Väster

Nämnden redovisar ett stort antal exempel på hur man använder t
ex sociala medier ur ett bemötandeperspektiv. Man planerar också
att starta ett politikercafé under benämningen ”Fika demokratiskt”,
där invånarna ges möjlighet till dialog med nämndens politiker. Man
redovisar även ett antal kompetens- och verksamhetsutbildningar
där bemötande och förhållningssätt ingår som en del i utbildningen.
Utöver detta genomförs också t ex:
•
IFO har anordnat en heldagsföreläsning i somalisk kultur
•
Äldreomsorg har haft fem biståndshandläggare har genomgått
Värdegrundskursen på Högskolan på 7,5 p som handlar om
bemötande, etik och hur man ska arbeta enligt värdegrunden.

Nämnden anser att i
de flesta utbildningar,
ingår bemötande och
förhållningssätt som
en naturlig del.

Kulturnämnden

All personal deltog under vintern 2011/2012 i en heldagsutbildning i
bemötande, tillgänglighet och förhållningssätt

230 personer - 100 %

Stasdelsnämnden Öster

Reflektioner över värdegrundens innebörd på varje APT genom t ex 2 000 pers - 100 %
case, goda exempel, värdegrundscirklar inom äldreomsorgen.
Utgångspunkt för nämnden är att värdegrundsfrågor har varit och är
prioriterade. Nämnden anser att vikten av en ständig dialog/reflektion
är viktigare än enstaka utbildningstillfällen.

Stadsdelsnämnden Norr

Nämnden redovisar endast de som konkret har genomfört en utbild1,5 %
ning som direkt har inriktningen bemötande och förhållningssätt.
•
Fritid/kultur/lokalt inflytande. Fritidsledarna har regelbundet dialog om bemötande och förhållningssätt vid t ex gemensamma
temadagar
•
Förskola 14 personer har genomfört direkt utbildning under
2012
•
Skola Ett fåtal personer har gått en särskild utbildning
•
Äldreomsorgen Bemötande och förhållningssätt är en del i introduktionsprogrammet för nyanställda.
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Nämnd/bolag

Utbildning kring bemötande och förhållningssätt
•
•

•

Antal och andel
av personal

IFO bemötande och förhållningssätt ingår i introduktionen som
nya socialsekreterare och biståndsbedömare genomgår
Ärendehandläggning äldreomsorg Den kommungemensamma
äldreomsorgen har genomfört en utbildning i värdegrunden. På
denna utbildning deltog biståndshandläggare, enhetschef och
områdeschef
Kost och lokalvård Under hösten genomfördes en utbildning i
dialogforum kring bemötande och förhållningssätt

Utbildningsnämnden

Nämnden redovisar hur man arbetar med resultaten från skolklimatundersökningarna, men även den specifika utbildning inom bemötande och förhållningssätt som sker, t ex:
•
Samtliga lärare på årliga förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsdagar
•
Samtliga lärare som undervisar elever på årlig värdegrundsdag
•
Lärare i Lärspridarutbildning inom en-till-en-konceptet

600 personer - 100 %

Servicenämnden

Utbildning kring ”Kundfokus” har genomförts.

20 personer - 6 %

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen har genomfört ett antal nämndbesök med syfte att
utveckla dialogen och försöka bidra till en ömsesidig förståelse för
rollfördelningen. Revisionerna strävar efter ett respektfullt förhållningssätt i relation till såväl granskade nämnder som media.

Ingen särskild utbildning har genomförts

Sociala omsorgsnämnden

Nämnden redovisar att all personal, exkl. den administrativa, blivit
erbjudna någon form av utbildning där bemötande och förhållningssätt varit en uttalad del i utbildningen, t ex
•
Föreläsningar kring myndighetsutövning för funktionsnedsatta
•
”Våld i nära relationer” – fördjupad kunskap
•
24 personer har utbildats till beröringspedagoger
•
Utbildning för all personal inom boendesektionen om bemötandets roll i ett kostprojekt

908 personer - 97,5

Borås Kommuns Parkerings AB Bolaget arbetar dels med generell kompetensutveckling för alla 1-2
temadagar med teambuilding. Vakterna fortbildas inom området
parkeringsövervakning kontinuerligt vart annat år. Halva gruppen år
1 andra halvan år 2.

17 personer - 100 %

Fritid- och folkhälsonämnden

Nämnden redovisar hur man arbetar med två brukarenkäter/år i sim- 50 personer – 62 %
hallarna och att det vid behov upprättas åtgärdsplaner för att komma
till rätta med de eventuella brister som framkommer i resultaten.

Arbetslivsnämnden

Vid uppföljning av klagomål och synpunkter ställs det i relation till be- Uppgift saknas
mötande och förhållningssätt och några enheter inom LSS har börjat
med ”deltagarråd”. En enhet inom LSS ska under hösten speciellt att
arbeta med bemötande och förhållningssätt. Försörjningsenheten
ska genomföra en utbildning i två dagar för etikombuden och mottagningsgruppen

I Budget 2013 fastställs att under 2013 kommer Borås
Stads Kvalitetspolicy att revideras för att bättre stämma
överens med Vision 2025 och för att tydliggöra det gemensamma förhållningssättet i det systematiska arbetet med
ständiga förbättringar som påbörjats. Kommunfullmäktige kommer därför inte att fastställa någon prioriterad
kvalitetsfaktor för 2013 men uppmanar nämnder och
bolag att fortsätta arbetet med ”bemötande och förhållningssätt”.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Svante Stomberg
Kommunalråd		
Kommunchef

B 69

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

Nr 20
Nya ägardirektiv och bolagsordningar
för de kommunala bolagen

2013-02-18

2013/KS0140 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Ägardirektiv och bolagsordningar för stadens bolag behöver ändras av två olika anledningar.
Dels infördes den 1 januari 2013 nya regler i kommunallagen som berör ägarstyrningen av de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har från årsskiftet fått en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. I kommunallagens
(KL) 6 kap 1 a § framgår att Kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Genom detta införs nu
krav på redovisning av resultatet av uppsiktsplikten, och
därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet.
Den förstärkta uppsiktsplikten har medfört att KL även
ställer nya krav på innehållet i bolagsordningen.
Styrdokumenten behöver även ändras till följd av att Kommunfullmäktige i budget 2012 gav Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en klimatkompensationsfond. Kommunstyrelsen tog den 4 februari
2013 beslut om att införa Miljö- och konsumentnämndens
förslag till Klimatkompensation för resor med bil och flyg
fr o m budget 2014 för nämnder/förvaltningar och bolag.
Bolagen ges ansvaret att följa reglerna för klimatkompensationsfonden genom en ny skrivning i ägardirektiven.

Kommunallagens krav på innehåll
i bolagsordningen
Reglerna om säkerställande av kommunala principer i de
kommunala företagen finns i 3 kap 16-18 §§ KL. Syftet med reglerna när de kom till var att få till stånd en
bättre ägarstyrning. Dessa regler anses inte vara särskilt
långtgående, och i praktiken har Borås liksom de flesta
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kommuner utvecklat ägarstyrningen i en omfattning långt
utöver lagens minimikrav, bland annat genom innehållet i
bolagsordningar och de mer detaljerade ägardirektiven.
Följande krav har införts i 3 kap. 17 § KL (att kraven står i
ägardirektiv räcker inte längre):
1. Krav på att det kommunala ändamålet förs in i
bolagsordningen.
2. Krav på att de kommunala principer som utgör ram
för verksamheten anges i bolagsordningen.
3. Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att
ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i
bolagsordningen.

Vad innebär detta för Borås Stad?
De nya kraven i 17 § KL innebär inga stora förändringar i
ägarstyrningen av Borås Stads bolag. De två första kraven
enligt ovan finns till stora delar med i befintliga styrdokument, och den tredje punkten är sedan tidigare med i alla
bolagsordningar.
De åtgärder som behöver vidtas är att vissa formuleringar
som idag finns i ägardirektiven avseende de kommunala
ändamålen och principerna behöver kompletteras och
förtydligas samt även lyftas in i bolagsordningen. Bostadsbolagen berörs inte av detta, då de fick korrekta formuleringar i ägardirektiv och bolagsordningar vid de ändringar
som gjordes till följd av den nya lagstiftningen för de
allmännyttiga bostadsaktiebolagen. Bostadsbolagen berörs
dock av ändringsförslag 4 enligt nedan avseende klimatkompensation. Nedan framgår föreslagna ändringar.

Ändringsförslag 1 – samma text
i bolagsordning som ägardirektiv
Följande text, som finns i befintliga ägardirektiv under
avsnitt 4 ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet”, föreslås införas även i bolagsordningarnas § 3 för
Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings
AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB,
Borås Lokaltrafik AB, och Inkubatorn i Borås AB:
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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.

Ändringsförslag 2
– självkostnadsprincipen
Dessutom föreslås att självkostnadsprincipen och principen att inte driva bolagen med vinstsyfte ska framgå
tydligare än i befintliga styrdokument. Till detta läggs en
definition av självkostnadsprincipen, i vilken framgår möjligheten till skälig avkastning på ägarens nedlagda kapital
i enlighet med de avkastningskrav Kommunfullmäktige
årligen fastställer. Följande lydelse föreslås införas (i både
ägardirektiv och bolagsordning) för Borås Stadshus AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås
Lokaltrafik AB och Inkubatorn AB:
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
För Borås Elnät AB föreslås lydelse enligt ovan men med
tillägget för hänvisning till ellagen och dess bestämmelser
om bl a intäktsram:
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL samt verka i enlighet
med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.
För Borås Energi och Miljö AB föreslås också lydelse
enligt ovan men med tillägg som begränsar principerna till
delar av verksamheten:
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa
de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8
kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.

Ändringsförslag 3
– lokaliseringsprincipen
I några bolagsordningar framgår inte lokaliseringsprincipen tydligt. Detta föreslås bli förtydligat i bolagsordningarnas § 4 ”Föremålet för bolagets verksamhet” för Borås

kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB
och Borås Djurpark AB genom tillägget:
inom Borås Stad
Med föreslagna ändringar enligt ändringsförslag 1-3 får
bolagsordningarnas tredje paragraf ”Syftet med bolagets
verksamhet” en ökad tydlighet. Som tidigare är grunden
att bolagen ska drivas enligt affärsmässiga grunder, i vilket
ingår såväl ekonomisk som organisatorisk effektivitet och
affärsmässighet. Affärsmässigheten begränsas dock genom
det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som ska gälla för respektive bolag. Genom att de
kommunala principerna nu även specificeras erhålls en
önskvärd tydlighet i linje med de nya kraven i KL.

Ändringsförslag 4
– klimatkompensation i ägardirektiven
Med anledning av beslutet att införa klimatkompensation
för resor med bil och flyg för såväl nämnder/förvaltningar
som bolag föreslås följande stycke införas i samtliga bolags
ägardirektiv:

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.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny bolagsordning och nya ägardirektiv fastställs i enlighet
med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås
Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader
i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB,
Inkubatorn i Borås AB, BSTF AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Toarpshus
och AB Sandhultsbostäder, samt att bolagen rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven
och bolagsordningarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:

Ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen där föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil.
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB

§ 7 Antal aktier

Antagen av Kommunfullmäktige 1997-11-27, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2013-03-21

I bolaget finns 10.000 aktier.

Gäller fr o m. årsstämman 2013

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.

§ 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 utser också ordförande och vice ordföran
de 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.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till 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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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.

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor.
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§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

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

Ägardirektiv för Borås Stadshus AB

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 19 april 2007,
ändrade 15 mars 2012 och 21 mars 2013.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Fastställda av bolagsstämman 2013.

1. Val av ordförande vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

1	Bolaget som organ för kommunal
verksamhet

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

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.

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. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

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.
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
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
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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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt
avser 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.
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.
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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.

9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kom
munstyrelsen 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.

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. 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

16 Finansiell samordning – internbank

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.

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.
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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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Bolagsordning för Borås Energi
och Miljö AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2006-06-15, ändrad
2011-03-24, 2011-06-16, 2012-09-20 och 2013-03-21
Gäller fr o m årsstämman 2013

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och
högst 40 000 000 kronor.

§ 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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Stadshus 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 yttranderätt

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal
suppleanter.
Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. Uppdraget
skall avse tiden från ordinarie bolagsstämma året efter
det allmänna kommunalval hållits till och med ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 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.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till 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.
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§ 13 Kallelse till bolagsstämma

§ 15 Rösträtt

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

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

§ 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
7 Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8	Fastställande av arvoden åt styrelsen, 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
11	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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§ 16 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Ägardirektiv för Borås Energi
och Miljö AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-24, ändrade
2013-03-21
Fastställda av bolagsstämman 2013
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.
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.
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 kom
munen skall löpande genomföra planerings- och uppfölj
ningssamtal 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 hushålls
avfallstaxa, 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.
• 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.
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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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa
de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8
kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.
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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.
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9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

11 Revision

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.

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 lek
mannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.

Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhetssamt finansieringsplan skall godkännas av Kommunsty
relsen, 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 må
len.

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. 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.

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 bolagen.

B 81

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

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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Bolagsordning för Borås Elnät AB

§ 6 Aktiekapital

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-10-19, ändrad
1999-05-27, 2000-06-15, 2007-01-25, 2011-03-24 och
2013-03-21

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

Gäller fr o m årsstämman 2013
§ 1 Firma

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

Bolagets firma är Borås Elnät AB.
§ 8 Styrelse
§ 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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Borås
Stad.

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 utser också ordförande och vice ordföran
de 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.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
§ 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.

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.
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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.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
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§ 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB
Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24, ändrade
2013-03-21
Fastställda av bolagsstämman 2013
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.
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
• 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. tillhandahålla till dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat
för multipla tjänsteleverantörer,
• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av
den kommunala infrastrukturen, och
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga
miljöpåverkan.
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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 samt verka i enlighet
med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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 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.
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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.
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9 Budget, verksamhet- samt finansieringsplan

11 Revision

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.

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 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. 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.

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 skall 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.
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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Bolagsordning för Borås Djurpark AB

§ 6 Aktiekapital

Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2013-03-21

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

Gäller fr o m årsstämman 2013
§ 7 Antal aktier
§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Djurpark AB.

I bolaget skall finnas lägst 20.000 aktier och högst 80.000
aktier.

§ 2 Styrelsens säte

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsa ktiviteter
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

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 ordföran
de 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.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till 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 besöks
stimulerande verksamhet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

§ 12 Utomståendes 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

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB

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.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-24, ändrade
2013-03-21

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Fastställda av bolagsstämman 2013
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark 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

§ 15 Firmateckning

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

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

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

§ 16 Insynsrätt

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.

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.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.

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
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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.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas 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.
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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.

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

16 Finansiell samordning – internbank

13 Representation

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.

Såväl korfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.
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.

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 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.
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Bolagsordning för Borås kommuns
Parkerings AB
Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2013-03-21
Gäller fr o m årsstämman 2013

§ 1 Firma

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kr och högst
3 600 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst 3.600
aktier.

Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB.
§ 8 Styrelse
§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
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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 utser också ordförande och vice ordföran
de 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.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till 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.

§ 12 Utomståendes 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

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.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

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 den 19 april 2007 och
ändrade 21 mars 2013, och fastställda av bolagsstämman
2013.

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.
§ 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.
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
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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.
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.
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.

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.
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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.

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.

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

10 Årsredovisning och delårsrapporter

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.

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.

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. 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
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inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.

Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.

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.

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
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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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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Bolagsordning för Industribyggnader
i Borås AB
Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25, 2011-03-24 och 2013-03-21

§ 6 Aktiekapital

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

Gäller fr o m årsstämman 2013

§ 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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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 utser också ordförande och vice ordföran
de 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.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

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

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.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Ägardirektiv för Industribyggnader
i Borås AB
Antaget av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25, 2011-03-24 och 2013-03-21
Gäller fr o m årsstämma 2013
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.

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

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.

§ 16 Insynsrätt

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport

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.
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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.
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Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och upp
följningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som
regleras i ägardirektivet.

därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5 Underställningsplikt
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.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.

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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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

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.
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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.

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 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
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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.
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. 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 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 gemen-
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samma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

13 Representation

16 Finansiell samordning – internbank

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.

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

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.

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.

18 Klimatkompensation

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.

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
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Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB

§ 7 Antal aktier

Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25, 2011-03-24 och 2013-03-21

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

Gäller fr o m årsstämman 2013
§ 8 Styrelse
§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i 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 utser också ordförande och vice ordföran
de i bolagets styrelse.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt
resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och kundorienterad kollektivtrafik.
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kr och högst
1 000 000 kr.
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§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till 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 skriftligen genom brev
till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

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

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

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

Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-24, ändrade
2013-03-21

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a)	fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fastställda av bolagsstämman 2013
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

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
§ 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.
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
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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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.
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.
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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.

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.

I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. 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 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.

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.

14 Informationspolicy

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

16 Finansiell samordning – internbank

15 Personalpolitik

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.

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.
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Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.

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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Bolagsordning för BoråsBorås TME AB

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-11, ändrad
2012-03-15 och 2013-03-21

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut av större vikt eller av principiell
betydelse.

Gäller fr o m årsstämma 2013
§ 1 Firma

§ 6 Aktiekapital

Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.

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

§ 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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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.
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål att svara för en organisation som
hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra
Borås som 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.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 8 Styrelse

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. 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.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med
posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor
före stämman.
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§ 12 Utomståendes 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
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
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
11	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
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§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 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.

§ 16 Insynsrätt

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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås samt BoråsBorås Näringslivs
Ekonomisk Förening.
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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 den 11 juni 2009, ändrade den 15
mars 2012 och den 21 mars 2013.
Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman 2013.
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.

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
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.
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

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.
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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 bola-
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get. 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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.
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 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.
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.
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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.
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.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen och
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

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
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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.

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.

I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. 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.

Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin
ägarmässiga hemvist.

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.
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.
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.

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.

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
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 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.
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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.
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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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Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB

§ 6 Aktiekapital

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-16--17, ändrad
2012-03-15, 2012-09-20 och 2013-03-21

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

Gäller fr o m årsstämman 2013
§ 7 Antal aktier
§ 1 Firma

Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.

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

§ 2 Säte

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av
fler företag i Boråsregionen.
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.

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.

§ 9 Revisorer

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

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

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

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

§ 10 Lekmannarevisorer

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.

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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.

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
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§ 13 Ärenden på årsstämma

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i
Borås AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012, och ändrade
den 21 mars 2013.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Fastställda av bolagsstämman 2013

1. Val av ordförande vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	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.
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
§ 15 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.

§ 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.
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Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.
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
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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
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. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.

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.
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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 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.

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

10 Årsredovisning och delårsrapporter

8 Instruktion för VD

I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. 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

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.

9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det komman
de 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 till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

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.
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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.

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.

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.

16 Finansiell samordning - internbank

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.

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.
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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 den 24 januari 2013 och ändrade den 21 mars
2013, samt fastställda av bolagsstämman 2013.
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.
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
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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 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”
• 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.

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

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

7 Styrelsearbetet

Ersättning till 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.

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
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.

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.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.

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.

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.

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.

Instruktionen 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 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.
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. 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.
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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.

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
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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.

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 AB Bostäder i Borås
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i
Borås, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 20 juni 2012 och ändrade den 21
mars 2013 samt fastställda av bolagsstämman 2013.

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.

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.
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 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
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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.
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
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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, 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.

6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 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
• 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.

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.
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.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.
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10 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 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.

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. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla
en miljöredovisning som är relaterad till egna, och Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål.
Uppgifterna i 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
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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.

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 bolagen.
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 Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta
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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.

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.

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 den 15 mars 2012, och ändrade den 21
mars 2013.
Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman 2013.
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.
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 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
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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
• 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 bostads-
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försörjningen 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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 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
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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10 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 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.

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

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

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. 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.

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
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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.
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 Kommunstyrelsen.
Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
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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.

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.

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är antagna av
Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21 mars 2013.
Fastställda av bolagsstämman 2013.
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.
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 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
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återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

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.

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
• 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.
B 132

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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 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
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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.
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 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
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.

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. 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.

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 upphandB 133
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ling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige
fastställt.

17 Finansiell samordning – internbank

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.

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.

Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank.

18 IT-frågor
14 Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

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

15 Informationspolicy

19 Klimatkompensation

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.

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 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.
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 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.
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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 den 15 mars 2012 och ändrade den 21
mars 2013.
Fastställda av bolagsstämman 2013.
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.
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 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 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
• 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
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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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 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.

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.
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 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan
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
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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
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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.

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. 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.

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.

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
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.

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 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.

B 137

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

17 Finansiell samordning - internbank

Ägardirektiv för Viskaforshem AB

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem
AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21
mars 2013.

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.

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.

Fastställda av bolagsstämman 2013.
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.
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 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
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återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

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.

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.
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.

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

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 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
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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.
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 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
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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.

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. 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.

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.

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

13 Upphandling

17 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 kommun och de riktlinjer
för miljöanpassad upphandling 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
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.

18 IT-frågor

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

14 Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

15 Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.

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.

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.
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 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.

B 141

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

Nr 21
Förvärv av del av fastigheten Rogsås 1:1
mellan Kinnarumma och Viskafors

2013-02-18

2013/KS0144 252

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Mellan Kinnarumma och Viskafors ligger en virkesrik och
obebyggd skogsfastighet samlat i ett skifte om cirka 80
hektar. Kommunen äger i huvudsak all mark som gränsar
till ovanstående fastighet. Förvärvet ger kommunen ett
mer sammanhängande markområde, vilket skapar ytterligare möjligheter för attraktiv bytesmark. Förvärvet bidrar
samtidigt till en effektivare skogsskötsel.
Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden
att förvärva del av fastigheten Rogsås 1:1 till en köpeskilling om 5 300 000 kronor. Tillträde och betalning sker
senast två veckor efter att pågående lantmäteriförrättning
vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen köper del av fastigheten Rogsås 1:1 av Inger
Berggren och dödsboet efter Stig Berggren för 5 300 000
kronor.
Morgan Hjalmarsson avger alternativt förslag, se bilaga.
Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette
Carlson (M) reserverar sig till förmån för det alternativa
förslaget
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef
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Alternativt förslag

Förvärv av del av fastigheten
Rogsås 1:1 mellan Kinnarumma
och Viskafors
Mellan Kinnarumma och Viskafors ligger en virkesrik
och obebyggd skogsfastighet samlat i ett skifte om cirka
80 hektar. Kommunstyrelsen anser inte att kommunen
ska köpa upp mark och skogsfastigheter enbart i syfte att
förvärva attraktiv bytesmark.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen köper ej del av fastigheten Rogsås 1:1.
För Moderata samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna
Annette Carlson
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Skala = 1:20000

Höganäs
5:2
1

1:4

Högeberg

13:1
1

RIDDAREBOLET

2:2

S:2
Fåragården

Slipemad

Lövkul

RIDDAREBOLET

1:7

Ruin

3:14

Kyrke
b

Stommen

1:4

15:1

1:7

1:19

1:5

2:2
1

1:7

HEDEN
4:2

Långakärr

Orramossen

BYGÅRDEN

Heden 1

3:51
2

Långåsakullen

Prästgårdssjö

2:3
1

1:12
1:11

2:1

Klockaregården

Kvastamossen

1:9
1:10

BYGÅRDEN

1:2

2:3

FINNEDALEN

1:13
1:16
1:5

2:1
2

GÖLLINGSTORP

ROGSÅS

1:1
2

2:7

Ekhagen

1:15

1:17

1:30

TOPPERYD

1:1
1

TOPPERYD

1:4
Tryckarebacken

Rogsåsa tegar

1:3

Ulvasås

1:1
1

Fagerlid
Karlshed

1:9

1:11

1:32
2:4

Finnagården

cken
Finnabä

1:2

1:6

1:31

TRANHULT

STENASTORP

1:3
Bäckäng

Kalasvedjan

Finn
abä

Högen

FAGERSÅS

1:2

1:1

Ky
rke
b.

1:152
2

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

B 145

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

Nr 22
AB Fristadbostäders nybyggnation av två hyreshus
i trä, Åsbovägen i Fristad
2013-02-18

2013/KS0130 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Fristadbostäder AB (nedan kallat bolaget) har för avsikt att
uppföra två hyreshus centralt i Fristad på Åsbovägen, och
underställer beslutet Kommunfullmäktige i enlighet med
gällande bolagsordning och ägardirektiv.
Bolagets budget för 2013 har i tidigare ärende godkänts av
Kommunstyrelsen, däribland en investering och limithöjning på 35 mnkr avseende nybyggnation, och avkastningskrav och finansiella mål har fastställts av Kommunfullmäktige. Nybyggnationens stora vikt för bolaget gör dock
att ärendet dessutom lyfts upp separat till fullmäktige.

Bolagets planer på nybyggnation
Som framgår av bifogat presentationsmaterial menar bolaget att behovet av fler bostäder i Fristad är stort. Bolaget
har inga vakanser och kötiden för att få en lägenhet ligger i
genomsnitt på drygt två år. Bolaget har drygt 100 personer
uppskrivna på en intresselista för att flytta in i nybyggda
lägenheter. En nybyggnation har planerats under en längre
tid. Under 2011 köptes marken från Borås Stad och detaljplanen vann laga kraft. Under 2012 blev bygglov klart och
en offentlig upphandling genomfördes. Anbudsöppning
skedde den 6 december 2012 och beslut att uppdra åt VD
att teckna beställning med den vinnande anbudsgivaren
togs på styrelsemöte den 10 december 2012.
Bolaget har i nybyggnadsprojektet haft ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som utgångspunkt, med målsättningen
att bygga trähus som energimässigt ligger i framkant, och
inspirera till både klimatsmart och rationellt trähusbyggande.
Byggnationen avser 2 hus om vardera 21 lägenheter, totalt
42 lägenheter varav 20 stycken 2:or, 16 stycken 3:or och 6
stycken 4:or.
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Ekonomisk kalkyl
Nybyggnationen beräknas uppgå till totalt 81,4 mnkr
varav 77 mnkr behöver lånefinansieras. Bolagets kalkyl
bygger på antagande om 3,5 % ränta, 50 års avskrivning
och en ökning av såväl kostnader som intäkter på 2 %
årligen. Hyresnivån är vid inflyttning beräknad till 1
462 kr/kvm/år. Framtagen kalkyl visar på ett plusresultat
för investeringen från år 3 och framåt. Investeringens
driftnetto (resultat före avskrivningar och räntekostnader)
är i genomsnitt under de första 10 åren 4,5 mnkr/år, vilket
innebär en direktavkastning på mellan 4,9 % och 5,7 %
under de första tio åren.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot bolagets kalkyl.
De grundläggande förutsättningarna i form av hyresnivå,
räntenivå, avskrivningstakt och årlig kostnadsutveckling bedöms relevanta. Avkastningen är relativt låg, och
känsligheten hög vid eventuella negativa kalkylavvikelser
såsom hyresbortfall eller fördyrade driftskostnader.
Kalkylen bygger på att fastighetens värde inte behöver
skrivas ned. Dagens dyra nybyggnationskostnader gör att
ett nybygge i normalfallet får ett bokfört värde som överstiger marknadsvärdet. I takt med att byggnaden skrivs
av närmar sig bokfört värde marknadsvärdet. Då bolaget avser skriva av fastigheten med 2 % per år bedömer
Kommunstyrelsen det som rimligt att inte behöva göra
någon nedskrivning på grund av för lågt marknadsvärde.
Efter cirka 7-8 år bör dock marknadsvärdering göras på
fastigheten i likhet med de värderingar som framöver görs
på alla fastigheter i stadens bostadsbolag.
Fristadbostäder har en stabil och god ekonomi med en
förhållandevis hög bokförd soliditet (=andel eget kapital).
Det negativa resultatet 2012, bland annat till följd av stort
planerat underhåll på Ringvägen, har minskat soliditeten
något från 26 % till 24 %. Den för bolaget mycket stora
nyinvesteringen kommer att påverka balansräkningen
kraftigt, då bolagets anläggningstillgångar nästintill
fördubblas. Nybyggnationen kommer att öka lånebehovet
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med 77 mnkr inom två år. Det innebär att soliditeten kan
förväntas sjunka till cirka 18 % i slutet av 2013 och till
cirka 13-14 % i slutet av 2014.
Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning om att det
finns ett stort behov av fler hyreslägenheter i centrala
Fristad, och är positiva till föreslagen nybyggnation.
Kommunstyrelsen ser också positivt på bolagets tydliga
miljö- och hållbarhetsperspektiv i projektet. Investeringens
storlek och stora inverkan på bolagets finansiella ställning
gör att Kommunstyrelsen vill betona vikten av att investeringskalkylen kan hållas, och att bolaget verkar för att nå
ökad lönsamhet och stärkt soliditet framöver.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fristadbostäder AB godkänns att i enlighet med från
bolaget inkomna handlingar bygga 2 hyreshus vid Åsbovägen i Fristad för totalt 81,4 mnkr.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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2013-01-29

Nybyggnation Åsbovägen Fristad

Från Fristadbostäder
Till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Härmed ansöker Fristadbostäder AB, vanligtvis kallat
Fribo, om att få upp ett beslutsärende till Kommunfullmäktige så snart som möjligt.
Ärende: Beslut om nybyggnation av 42 st hyreslägenheter
i centrala Fristad enligt bifogad presentation, bakgrundsfakta och kalkyl.
För vidare kommunikation med Kommunstyrelsen och
Ekonomistyrningen i ärendet ovan delegerar jag detta till
VD Kjell-Ove Sethson.
Gun-Britt Persson
Ordförande Fristadbostäder AB

2013-01-28
Från Fristadbostäder AB

2 hyreshus centralt i Fristad
Målsättning: trämaterial både synligt och osynligt, såväl
invändigt som utvändigt, en spännande satsning i linje
med projekt Trästad 2012, som verkar för ökat modernt
träbyggande i det hållbara samhället.
Byggnaderna skall utföras så de energimässigt ligger i
framkant, och inspirera till både klimatsmart och rationellt trähusbyggande.

Projektets bakgrund

Behovet av fler bostäder i Fristad är stort. Fribo har inga
vakanser och kötiden för att få en lägenhet ligger i snitt på
drygt 2 år.
Projektet omnämns för ägarna första gången i Verksamhetsplan inlämnad till KS i november 2007. Under 2008
genomfördes en arkitekttävling där bland annat Thomas
Rossing satt med i Juryn. Segrande ur den tävlingen blev
ett förslag ifrån Lund & Valentin, numera Tengbom arkitekter, som Fribo arbetat vidare med.
Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv fanns tidigt tankar
om ett byggande i trä. Engagemang i projektet ”Trästad
2012” har lett vidare i dessa tankar. Det har också varit
fokus på att bygga hus som är energieffektiva. Detta inte
enbart ur ekologisk synvinkel utan även ekonomisk då de
sammanlagda driftkostnaderna under byggnadens livstid
vida överstiger investeringskostnaden.
Marken köptes från Borås Stad under 2011 och detaljplanen vann laga kraft samma år. Det geografiska läget mitt i
samhället med närhet till äldreboende, vårdcentral och all
övrig samhällsservice upplevs som idealiskt.
Under 2012 blev bygglovet klart och sedan genomfördes
en offentlig upphandling för en totalentreprenad. Information kring upphandlingen finns i bifogade protokoll.
Intresset för nybyggda hyreslägenheter är stort och intressenter har fått skriva upp sig på en lista. Denna lista
innehåller idag lite drygt 100 personer.

Förutsättningar

Räntesats som använts för kalkylen är satt till 3,5 %, i den
ingår kommunal borgensavgift med ca 0,6 %. Det finns
en plan att initialt binda räntan långsiktigt vilket ser ut att
ge en lägre ränta än 3,5 % de första ca 10 åren.
Normal avskrivning om 50 år, alltså 2 % per år.
Av hela projektkostnaden är det 77 000 tkr som behöver
lånas upp.
Totalt blir det 42 lägenheter med sammanlagt 3 098 kvm
bostadsyta.
Hyresnivån är satt till ca 7 395 kr/mån för 2:or och 8 950
för 3:or. Beräknad inflyttning i april 2014.
Kalkylen förutsätter att både kostnader och intäkter stiger
med 2 % per år.
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Åsbovägen
Beställare: Fristadbostäder AB
Datum: 2013-01-25
Upprättad av: Kjell-Ove Sethson
Objektnr:
Nybyggnation (BOA)

3 098
%

kr

1,0

2 160 000

Uppskattad byggkostnad per kvm exkl moms
Markförvärv /Fastighetsskatt under uppförande

0

Nybyggnadskostnad entreprenad

60 800 000

Byggherrekostnad

2 165 000

Summa entreprenad
Projektering

65 125 000
1,0

0

Summa projekt

65 125 000

Projektkostnad

65 125 000

Moms 25 %

25

Summa total
Ägartillskott

16 281 250
81 406 250

12

Finansiering

0
81 406 250

Lån
Kapitalkostnad nybyggnad inkl moms

kr

77 000 000
3,50

2 695 000

Kapitalkostnad internränta

0

Kapitalkostnad internränta

0

Kommunal borgensavgift

0

Summa ränta
Avskrivningstid /antal år inkl moms

50

Summa kapitalkostnad per år

1 628 125
4 323 125

Byggkostnad per kvm inkl moms (BOA)

26 277

BOA fördelning byggnad 1:
10 st 2:or á 59,7 m2
8 st 3:or á 73,5 m2
3 st 4:or á ca. 121,3 m2
BOA fördelning byggnad 2:
10 st 2:or á 59,7 m2
8 st 3:or á 73,5 m2
3 st 4:or á ca. 121,3 m2
Summa: 42 lägenheter
Byggherrekostnader
Bygglov/nybyggnadskartor m m

725 000

exkl. moms

Anslutning vatten/avlopp

275 000

exkl. moms

uppskattad

Anslutning fjärrvärme

500 000

exkl. moms

uppskattad

Anslutning el

225 000

exkl. moms

uppskattad

440 000

exkl. moms

uppskattad

Övrigt
Totalsumma
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2 165 000

-1 628 125
0
-1 628 125

0%
0%

0%
0%
0%

Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering

Finansiella intäkter
Räntekostnader
Räntebidrag
Kapitalkostnader
-4 817 125

-4 808 125
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Lån

Direktavkastning

Summa fastighet och mark

5,10%

5,20%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 373 551

164 395

0

-4 721 700

0
-2 581 031
0
-2 581 031

-1 628 125
0
-1 628 125

4 373 551

0

0
-53 060
-265 302
-63 672
-47 754
-21 224
-26 530
0
-35 000
0
-512 544

0
0
0

4 806 504
0
0
79 591
4 886 095

År 4

5,30%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 461 722

309 550

0

-4 674 266

0
-2 524 047
0
-2 524 047

-1 628 125
0
-1 628 125

4 461 722

0

0
-54 122
-270 608
-64 946
-48 709
-21 649
-27 061
0
-35 000
0
-522 094

0
0
0

4 902 634
0
0
81 182
4 983 816

År 5

5,29%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 451 656

356 469

0

-4 727 024

0
-2 467 063
0
-2 467 063

-1 628 125
0
-1 628 125

4 451 656

0

-100 000
-55 204
-276 020
-66 245
-49 684
-22 082
-27 602
0
-35 000
0
-631 836

0
0
0

5 000 687
0
0
82 806
5 083 493

År 6

5,29%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 451 390

413 186

0

-4 771 976

0
-2 410 078
0
-2 410 078

-1 628 125
0
-1 628 125

4 451 390

0

-102 000
-56 308
-281 541
-67 570
-50 677
-22 523
-28 154
0
-35 000
0
-643 773

-90 000
0
-90 000

5 100 700
0
0
84 462
5 185 163

År 7

5,40%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 541 117

559 899

0

-4 728 967

0
-2 353 094
0
-2 353 094

-1 628 125
0
-1 628 125

4 541 117

0

-104 040
-57 434
-287 171
-68 921
-51 691
-22 974
-28 717
0
-35 000
0
-655 949

-91 800
0
-91 800

5 202 714
0
0
86 151
5 288 866

År 8

5,51%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 632 640

708 405

0

-4 686 238

0
-2 296 109
0
-2 296 109

-1 628 125
0
-1 628 125

4 632 640

0

-106 121
-58 583
-292 915
-70 300
-52 725
-23 433
-29 291
0
-35 000
0
-668 368

-93 636
0
-93 636

5 306 769
0
0
87 874
5 394 643

År 9

5,62%

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 725 992

858 742

0

-4 643 794

0
-2 239 125
0
-2 239 125

-1 628 125
0
-1 628 125

4 725 992

0

-108 243
-59 755
-298 773
-71 706
-53 779
-23 902
-29 877
0
-35 000
0
-681 035

-95 509
0
-95 509

5 412 904
0
0
89 632
5 502 536

År 10

Summa fastighet och mark

Ingående fastighetsinvestering
Markvärde

Driftnetto (Driftnetto snitt 10 år)
4 494 805

Resultat

Bokslutsdispositioner

Summa kostnader

Finansiella intäkter
Räntekostnader
Räntebidrag
Kapitalkostnader

Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar

Driftnetto

Fastighetsskatt

Reparationer
Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Administration
Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster
Kabel TV
Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader

KOSTNADER
Lägenhetsunderhåll
Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader

INTÄKTER
Hyresintäkter
Lokalintäkter
Hyresbortfall
Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter

5,73% Direktavkastning

84 106 250

2 700 000

81 406 250

4 820 512

1 010 947

0

-4 601 640

0
-2 182 141
0
-2 182 141

-1 628 125
0
-1 628 125

4 820 512

0

-110 408
-60 950
-304 749
-73 140
-54 855
-24 380
-30 475
0
-35 000
0
-693 956

-97 419
0
-97 419

5 521 162
0
0
91 425
5 612 587

År 11

-77 000 000 kr -75 371 875 kr -73 743 750 kr -72 115 625 kr -70 487 500 kr -68 859 375 kr -67 231 250 kr -65 603 125 kr -63 975 000 kr -62 346 875 kr -60 718 750 kr Lån

5,00%

4,90%

84 106 250

2 700 000

84 106 250

81 406 250

2 700 000

4 287 109

20 968

0

-4 769 321

0
-2 638 016
0
-2 638 016

-1 628 125
0
-1 628 125

4 287 109

0

0
-52 020
-260 100
-62 424
-46 818
-20 808
-26 010
0
-35 000
0
-503 180

0
0
0

4 712 259
0
0
78 030
4 790 289

År 3

81 406 250

84 106 250

81 406 250
2 700 000

4 202 362

4 119 276

Driftnetto

Ingående fastighetsinvestering
Markvärde

-120 763

-203 849

0

0
-2 695 000
0
-2 695 000

0
-2 695 000
0
-2 695 000

Resultat

Bokslutsdispositioner

Summa kostnader

4 202 362

4 119 276

Driftnetto
-1 628 125
0
-1 628 125

0

0

0%

Fastighetsskatt

0
0
0

4 619 862
0
0
76 500
4 696 362

År 2

0
-51 000
-255 000
-61 200
-45 900
-20 400
-25 500
0
-35 000
0
-494 000

0
0
0

0
75 000
4 604 276

0

4 529 276

År 1

0
-50 000
-250 000
-60 000
-45 000
-20 000
-25 000
0
-35 000
0
-485 000

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
2%

2%
2%

KOSTNADER
Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll
Summa underhållskostnader

Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård
Fastighetsel/uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Administration
Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster
Kabel TV
Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader

2%
0%
0%
2%

INTÄKTER
Hyresintäkter
Lokalintäkter
Hyresbortfall
Övriga intäkter
Summa intäkter

Hyresnivå vid inflyttning, snitt:
1462 kr/kvm/år

Åsbovägen, Fristad
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Från Fristabostäder AB

Protokoll
Avser Anbudsöppning nybyggnation Asbovägen
Tid

Torsdagen den 6 december 2012, kl. 13.30

Plats

Bolagets kontor, Stora Vägen 46, Fristad

Närvarande
Gun-Britt Persson
Lars-Erik Lindberg
Kjell-Ove Sethson

3 Beslut

Beslut tas på styrelsemöte 6, 2012-12-10.
Beslutet på styrelsemöte 6, 2012-12-1O blev att uppdraga
åt VD att teckna beställning med anbudsgivare nr 2 då
det fick mest poäng i utvärderingen.
Fristad 2012-12-10
KJell-Ove Sethson

Gun-Britt Persson

Från Fristadbostäder AB

Anbudsöppning
1 Orientering

1.1

Anbudsinfordran

Annonserat i Visma Opic 2012-10-09

1.2

Anbudstid

Anbudstiden gick ut 2012-11-29.

1.3

Upphandlingsform

Totalentreprenad, öppet förfarande.

2 Anbud

2.1 Inkomna anbud
För entreprenaden har inkommit 3 stycken anbud.

2.2 Anbudsöppning
Anbuden öppnades 2012-12-06 kl. 13.30.
Anbud var vid öppnandet obrutna.
Anbuden försågs med ordningsnummer och signerades.
Anbudens pris och energidata fördes in i särskilt utvärderingsblad där sedan poängberäkningar utfördes.

B 152

Protokollsutdrag 2012-12-10
§ 6-8.17 Nybyggnation Åsbovägen

Samtliga inkomna anbud gicks igenom och diskuterades. En uppdaterad budget för perioden 2013-2015 med
avseende på det mest förmånliga anbudets tidplan och
anbudssumma presenterades.
Styrelsen fattade så ett enigt beslut, i vilket Magnus
Olofsson inte deltog, att jobba vidare med anbudsgivare 2
i ett projekt som leder fram till byggstart av en ny fastighet
med ca 20 lägenheter under första halvan av 2013.
Vid protokollet
Kjell-Ove Sethson
Gun-Britt Persson
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Nr 23
Svar på motion av Björn Bergquist (M); Skulptera Borås!

2013-02-04

2011/KS0498 866

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Björn Bergquist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda hur Borås Stad skall vidareutvecklas som Skulpturstad och därigenom fortsatt inneha en ledande ställning i
Sverige inom den offentliga konstens område
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och
dessutom har KRO Sjuhärad (Konstnärernas Riksorganisation) utan uppmaning inkommit med en skrivelse.
Kulturnämnden skriver i sitt yttrande att de delar motionärens uppfattning om vikten av ett policydokument upprättas som befäster Borås ställning som Skulpturstad. För
besöksnäringen, för stadens kulturprofil och för stadens
identitet är begreppet Skulpturstad med ett reellt innehåll en framgångsfaktor för Borås. För detta krävs också
medel i form av pengar. Därtill ska alla ansträngningar
till för att få näringslivet och andra externa finansiärer att
medverka. En hållbar, fast struktur för skulpturbiennalen
med företrädare för näringslivet och berörda kommunala
förvaltningar ska tillskapas med konstmuseichefen som
sammanhållande och frontfigur. Ett policydokument som
beslutas av Kommunfullmäktige är av största betydelse
för att befästa begreppet Skulpturstad och ett förslag bör
utarbetas av Kulturnämnden.

KRO Sjuhärad stödjer också tanken på att Kommunfullmäktige fattar ett beslut om ett policydokument som
beskriver satsningen på den offentliga konsten och som
tydliggör var ansvaret för stadens konst ligger.
Kommunstyrelsen ser positivt på motionen. Kulturnämndens vilja att ta fram ett övergripande strategi eller
policydokument är då ett bra sätt att manifestera och få
uthållighet i kommunens ambition att fortsatt vara en
skulpturstad av internationell rang. De återkommande
skulpturbiennalerna och de mångfacetterade skulpturerna
i vår stadskärna förstärker givetvis den bilden. Ett strategidokument som anger den fortsatta färdriktningen är
ett sätt att ytterligare kommunicera kommunens vilja och
ambitioner inom detta område.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

B 153

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

2011-08-25

Protokollsutdrag 2011-06-16

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Bilaga till § 81 Anmälningsärenden

Motion; Skulptera Borås!
De senaste två åren har mer än 50 kommuner, fulltaliga
kulturnämnder, kommunchefer och till och med Riksdagens kulturutskott varit i Borås. Anledningen till deras
besök har varit att ta del av den så kallade Borås-modellen
för satsningar på offentlig konst.
Många av dem som besökt oss har inspirerats utav det vi
åstadkommit i Borås och planerar nu egna skulptursatsningar. Det fattas som en följd policybeslut och dras upp
riktlinjer på många håll. Ett exempel är Fyrbodal inom
Västra Götalandsregionen som i sina planprogram skrivit
att de ska bli ”bäst i Sverige på offentlig konst”
Borås Tidning lät nyligen Sentio Research göra en opinionsundersökning angående hur boråsarna upplever sin
stads förändring. Utav fyra alternativ – Idrottsstaden,
Kunskapsstaden, Handelsstaden och Skulpturstaden – såg
hela 43.9 % Skulpturstaden som det mest positiva förändringsområdet.
Trots att vi i Borås ligger i framkant vad gäller offentlig
konst – framförallt kopplat till skulpturer som exemplen
ovan visar – har Borås Stad inte fattat något policybeslut
i frågan. Det finns således inte en enda mening i ett offentligt dokument som slår fast att Borås Stad skulle vara
en Skulpturstad. Det är därför av yttersta vikt att politiken
följer upp de möjligheter som finns genom att formulera
sina ambitioner på området och etablera en policy för offentlig konst.
Borås Stad är i dagsläget bäst i Sverige på samtida skulpturer. Men för att skulptursatsningen ska leva vidare är
det avgörande att det finns dokument som tydligt visar att
skulpturer är ett område där det långsiktigt satsas på inom
Borås Stad. På så vis kan staden tillsammans med privata
intressenter arbeta vidare på att bygga Borås – Skulpturstaden, till glädje för även framtida generationer!

Mitt förslag är därför:
att med hänvisning till ovanstående ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur Borås Stad ska vidareutvecklas som
Skulpturstad och därigenom fortsatt inneha en ledande
ställning i Sverige inom den offentliga konstens område.
Björn Bergquist
Moderata Samlingspartiet

B 154

2011/KN0144 865

Yttrande över motionen
Skulptera Borås
Beslut
Kulturnämnden tillstyrker rubricerade motion.

Sammanfattning
Björn Bergquist (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
hur Borås Stad ska vidareutvecklas som Skulpturstad och
därigenom fortsatt inneha en ledande ställning i Sverige
inom den offentliga konstens område. Kulturförvaltningen
delar motionärens uppfattning om vikten av ett policydokument upprättas som befäster Borås ställning som
Skulpturstad. För besöksnäringen, för stadens kulturprofil
och för stadens identitet är begreppet Skulpturstad med
ett reellt innehåll en framgångsfaktor för Borås. För detta
krävs också medel i form av pengar.
Kulturnämnden har i sitt budgetäskande för 2012 begärt
2 miljoner kronor för Skulpturbiennalen. Därtill ska
alla ansträngningar till för att få näringslivet och andra
externa finansiärer att medverka. En hållbar, fast struktur
för biennalen med företrädare för näringslivet och berörda
kommunala förvaltningar ska tillskapas med konstmuseichefen som sammanhållande och frontfigur. Ett policydokument som beslutas av Kommunfullmäktige är av största
betydelse för att befästa begreppet Skulpturstad och ett
förslag bör utarbetas av Kulturnämnden.

Yttrande i sin helhet
Björn Bergquist (M) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
hur Borås Stad ska vidareutvecklas som Skulpturstad och
därigenom fortsatt inneha en ledande ställning i Sverige
inom den offentliga konstens område.
Kulturförvaltningen delar motionärens uppfattning om
vikten av ett policydokument upprättas som befäster Borås
ställning som Skulpturstad. Inom Kulturförvaltningen
finns hög kompetens inom konstområdet och Konstmuseet har en ansedd ställning sedan många år i konstsverige.
Skulpturbiennalen och de populära skulpturvandringarna
är oerhört viktiga för Borås Stad ur många olika aspekter
och därför är det av största vikt att vidmakthålla och befästa positionen som Skulpturstad. För besöksnäringen, för
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stadens kulturprofil och för stadens identitet är begreppet
Skulpturstad med ett reellt innehåll en framgångsfaktor
för Borås. För detta krävs också medel i form av pengar.
Kulturnämnden har i sitt budgetäskande för 2012 begärt
2 miljoner kronor för Skulpturbiennalen. Därtill ska
alla ansträngningar till för att få näringslivet och andra
externa finansiärer att medverka. En hållbar, fast struktur
för biennalen med företrädare för näringslivet och berörda
kommunala förvaltningar ska tillskapas med konstmuseichefen som sammanhållande och frontfigur. Ett policydokument som beslutas av Kommunfullmäktige är av största
betydelse för att befästa begreppet Skulpturstad och ett
förslag bör utarbetas av Kulturnämnden.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

2011-10-26
Från KFO Sjuhärad
Till Kommunstyrelsen

Angående motion av Björn
Bergquist till Kommunfullmäktige
med rubrik ”Skulptera Borås”
KRO Sjuhärad vill med anledning av motionen komma
med följande synpunkter.
Förslaget att Borås stad fattar policybeslut om satsning
på offentlig skulptur eller offentlig konst är något som
KRO absolut tillstyrker. Vi har under många år i skrivelser
och remisser till kommunstyrelsen, kulturnämnden och
i artiklar i Borås Tidning efterlyst just ett sådant tydligt
uttalande av kommunens högsta beslutande instans. Ett
sådant ställningstagande behövs.
Men skall Borås officiellt förklara sig som skulpturstaden
ställer det krav. Det förutsätter att Borås stad också är
beredd att anslå medel så att exempelvis Borås Konstmuseum kan ha tillräcklig personal, medel till utställningar och kunna betala konstnärerna (basen för hela
konstverksamheten) rimlig ersättning. Kulturnämnden
har i princip beslutat att Borås Konstmuseum skall följa
det s k MU-avtalet som tecknats mellan KRO och staten
vid utställningar på statliga museer eller myndigheter. MU
avtalet avser medverkans- och utställningsersättning. Det

Konstmuseet betalat hittills har varit utställningsersättning. Men konstnärens arbete direkt med utställningen,
vid hängning, medverkan vid vernissage och visningar
mm eller för att göra specialarbete direkt för utställningen
– det som regleras som medverkansersättning – betalas
inte. Det borde det göra.
För att ta till vara kvaliteterna i de skulpturer som redan
existerar finns det skäl att se över belysningen så att de
kan upplevas också under den mörka årstiden. Det behövs
även medel för att underhålla befintliga skulpturer.
En beteckning som, ”Borås – Skulpturstaden” förutsätter
att Kommunstyrelsen ser till att Borås stad som helhet
arbetar i en riktning. KRO Sjuhärad har i brev till Kommunstyrelsen och i artiklar i BT pekat på att Tekniska
Förvaltningen (och dess föregångare Gatukontoret) agerat
helt självständigt med ingrepp i skulpturer, egna inköp
utan samråd med Kulturnämnden och genom att låta anställda själva sköta ”utsmyckning” med skulpturliknande
stenarbeten i en rondell. Vintertid ser Rådhusbrunnen
snarast ut att höra hemma på Tivoli. Det är ett ingrepp
i en befintlig skulptur som inte bör ske i en stad som tar
konsten på allvar. Vi har för några år sedan uppvaktat
kommunalrådet Morgan Hjalmarsson och senare kommunalrådet Lena Palmen utan att de agerat i frågan.
På Borås stads hemsida under rubriken ”Boende, miljö
och trafik” visar Borås stad stolt upp fyra bilder, varav en
är den nämnda rondellen som inte hör hemma i Borås —
Skulpturstaden.
Skall Borås stad anta en beteckning liknande ”Borås —
Skulpturstaden” så behöver Borås stad visa att den klarar
att leva upp till devisen. Då krävs en politisk styrning så
att hela förvaltningen arbetar i samma riktning. Något
som hittills saknats.
KRO Sjuhärad vill starkt tillstyrka att Borås stad fattar ett
policybeslut om satsningen på den offentliga konsten och
tydliggör var ansvaret för stadens konst ligger. Detta krävs
för att leva upp till en devis som ”Borås —Skulpturstaden”. En sådan devis förpliktigar.
Detta yttrande har på uppdrag av medlemsmöte beslutats
av styrelsen som består av konstnärerna Per Åke Magnusson, Kerstin Dahl-Norén, Malena Karlsson, Ingegerd
Härgestam, Lars-Åke Åberg och Peter Waldenström.
KRO SJUHÄRAD
Per Åke Magnusson
ordförande
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Nr 24
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica
Johansson (C); Minska genomfartstrafiken i centrum!
2013-02-04

2012/KS0601 311

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har
den 20 september 2012 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
ge Kommunstyrelsen i uppgift att utreda möjligheterna för
en ny väg enligt motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och Konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kultur
nämnden och samtliga stadsdelsnämnder.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen.
Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Tekniska nämnden vill hänföra frågan om en nord/östlig
trafikförbindelse i Borås till det pågående arbetet med den
strategiska trafikplanen för Borås.
Miljö- och Konsumentnämnden tillstyrker motionens
intentioner som en del i arbetet med en ny trafikstrategi
för att skapa en bättre miljö och trafiksituation i centrala
Borås.
Fritids och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Norr och Öster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Väster avstyrker motionen.
Kommunstyrelsen anser att motionens syfte ”att göra det
lättare att färdas mellan norra och östra Borås och minska
biltrafiken i centrum” är mycket önskvärd och vill därför
så tidigt som möjligt undersöka möjligheterna och på
ett översiktligt sätt redogöra för konsekvenserna av en
nord‑östlig förbindelse i Borås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-09-20
Bilaga till § 18 Anmälningsärenden

Motion; Minska genomfarts
trafiken i Borås centrum!
I dagsläget måste den som vill ta sig från Hulta, Brämhult och Hässleholmen till de norra delarna av Borås med
bl a Borås arena och Knalleland, åka via centrala Borås
på Kungsleden eller centralbron då det inte finns några
närmare vägar. Dessa stadsdelar är folkrika och biltäta.
Trafiken därifrån utgör en belastning för Borås centrum
där trängseln vid vissa tidpunkter är stor. En längre körväg
innebär också onödiga utsläpp och mer avgaser i centrum.
Samtidigt har bl a uttryckningsfordon som ska till Borås
sjukhus från de norra delarna en onödigt lång och svårframkomlig väg att köra. Mindre trafik på Kungsleden skulle
även underlätta för uttryckningar av räddningstjänsten.
För att göra det lättare att färdas mellan norra och östra
Borås och minska biltrafiken i centrum vill Centerpartiet
att det snarast utreds hur man kan göra en förbindelse
mellan de östra och de norra delarna av Borås.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Kommunstyrelsen i uppgift att utreda möjligheterna
för en ny väg enligt motionens intentioner.
Kerstin Hermansson (C)
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Monica Johansson (C)

kommunfullmäktiges handlingar | 21 Mars 2013

2012-10-23

Dnr 2012-3173

Från Miljö- och konsumentnämnden

§ 181
Minska genomfartstrafiken
i Borås centrum!
Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) Yttrande till Kommunstyrelsen

Miljö- och konsumentnämndens beslut
På förslag av Lars-Gunnar Comén (M) beslutat nämnden
att tillstyrka motionens intentioner som en del i arbetet
med en ny trafikstrategi för att skapa en bättre miljö och
trafiksituation i centrala Borås. Vidare hänvisas till synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Sammanfattning
För att göra det lättare att färdas mellan norra och östra
Borås och minska biltrafiken i centrum vill Centerpartiet
att det snarast utreds hur man kan göra en förbindelse
mellan de östra och de norra delarna av Borås. Centerpartiet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utreda
möjligheterna för en ny väg enligt motionens intentioner.

2012-10-02
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

Ett arbete med att ta fram en trafikstrategi för Borås Stad
har påbörjats under hösten 2012. Miljöförvaltningen anser
att det är viktigt att invänta resultatet från trafikstrategiarbetet så att ett helhetsgrepp tas om alla trafikslag i Borås
innan man åtgärdar enskilda delar. En trafikstrategi bör
peka ut vilken önskad trafikslagsfördelning staden strävar
emot så medel kan fördelas efter detta för att nå önskat
resultat.

Minska genomfartstrafiken
i Borås centrum!

Nya vägar kan generera ökad trafik, vilket motverkar syftet med vägens tillkomst som är att just minska trängseln.
Om bilisten oftare ställer bilen, när den möjligheten finns,
till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång skapas större
utrymme för den som måste ta bilen av olika skäl.

För att göra det lättare att färdas mellan norra och östra
Borås och minska biltrafiken i centrum vill Centerpartiet
att det snarast utreds hur man kan göra en förbindelse
mellan de östra och de norra delarna av Borås. Centerpartiet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utreda
möjligheterna för en ny väg enligt motionens intentioner.

En beräkning av kommande trafikflöden med en ökande
befolkning och med redan planerade förbättringar
bör göras. Denna bör kompletteras med en resvane
undersökning, gällande samtliga trafikslag, hos invånarna
i Borås. En resvaneundersökning skulle kunna ge en
fingervisning om behovet av resande med bil på sträckan
norra till östra Borås eller om tillgängligheten kan lösas
med förbättringar för andra transportslag; främst kollektivtrafik och möjligtvis utbyggnad av cykelinfrastrukturen
mellan områdena. En analys bör därefter göras av potentialen med mobility managementåtgärder riktade specifikt
mot specifika målgrupper; här främst potentiellt nya kollektivtrafikresenärer.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2012.

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C). Yttrande till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ett arbete med att ta fram en trafikstrategi för Borås Stad
har påbörjats under hösten 2012. Miljöförvaltningen anser
att det är viktigt att invänta resultatet från trafikstrategiarbetet så att ett helhetsgrepp tas om alla trafikslag i Borås
innan man åtgärdar enskilda delar. En trafikstrategi bör
peka ut vilken önskad trafikslagsfördelning staden strävar
emot så medel kan fördelas efter detta för att nå önskat
resultat.
Nya vägar kan generera ökad trafik, vilket motverkar syftet med vägens tillkomst som är att just minska trängseln.
Om bilisten oftare ställer bilen, när den möjligheten finns,
till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång skapas större
utrymme för den som måste ta bilen av olika skäl.
En beräkning av kommande trafikflöden med en ökande
befolkning och med redan planerade förbättringar bör
göras. Denna bör kompletteras med en resvaneundersökning, gällande samtliga trafikslag, hos invånarna i Borås.
En resvaneundersökning skulle kunna ge en fingervisning
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om behovet av resande med bil på sträckan norra till östra
Borås eller om tillgängligheten kan lösas med förbättringar för andra transportslag; främst kollektivtrafik och
möjligtvis utbyggnad av cykelinfrastrukturen mellan
områdena. En analys bör därefter göras av potentialen
med mobility managementåtgärder riktade specifikt mot
specifika målgrupper; här främst potentiellt nya kollektivtrafikresenärer.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avstyrker motionen med de
synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet
För att göra det lättare att färdas mellan norra och östra
Borås och minska biltrafiken i centrum vill Centerpartiet
att det snarast utreds hur man kan göra en förbindelse
mellan de östra och de norra delarna av Borås. Centerpartiet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utreda
möjligheterna för en ny väg enligt motionens intentioner.

Miljöförvaltningens synpunkter
Trafikstrategi

Ett arbete med att ta fram en trafikstrategi för Borås Stad
har påbörjats under hösten 2012. Det är viktigt att invänta
resultatet av detta arbete så att ett helhetsgrepp tas om alla
trafikslag i Borås innan man åtgärdar enskilda delar. En
trafikstrategi bör peka ut vilken önskad traftkslagsfördelning staden eftersträvar så att åtgärder kan sättas in för att
nå önskat resultat. Målsättningen med eventuell nybyggnation enligt motionen bör enligt Miljöförvaltningen i första hand vara att skapa en väg för kollektivtrafik och cykel
såsom separat bussfil och gång- och cykelbana. Avståndet
mellan områdena ligger på ungefär fem kilometer fågelvägen, vilket för många är ett rimligt cykelavstånd.

Nya vägar – ny trafik

Fyrstegsprincipen, som lanserades av dåvarande Vägverket
i mitten på -90-talet, anger att man före påbörjandet av
utredning kring nybyggnation ska överväga åtgärder som
kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt. 1 andra hand ska man genomföra åtgärder
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen, Förhållningssättet i dessa två steg stämmer väl överens med mobility management, som är ett
begrepp som handlar om att med en kombination av olika
slags åtgärder, påverka resan innan den börjat, för att styra
B 158

mot fler hållbara resor. Tredje steget innebär begränsade
ombyggnationer vid behov och fjärde steget att bygga nytt,
genomförs om inte behovet kan tillgodoses i de tre tidigare
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Motivet att tillämpa fyrstegsprincipen är förutom att hushålla med begränsade resurser, att nya vägar kan generera
ökad trafik vilket motverkar syftet med vägens tillkomst
som är att just minska trängseln. Om bilisten oftare ställer
bilen, när den möjligheten finns, till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång skapas större utrymme för den som
av olika skäl måste ta bilen.
En analys av hur stor potential mobility managementåtgärder skulle kunna ha bör göras innan man går vidare att
utreda specifikt en ny väg mellan norra och östra Borås.

Tillgänglighet och färdmedelsval

Att snabbt och enkelt kunna transportera sig mellan våra
stadsdelar är viktigt. Framkomlighet och mindre trängsel
är ord som nämns i motionen. En analys bör därför göras
dels av hur trafikflödena ser ut mellan våra olika stadsdelar, dels till viktiga målpunkter från respektive stadsdel.
En beräkning av kommande trafikflöden med en ökande
befolkning och med redan planerade förbättringar bör
också göras. Denna bör kompletteras med en resvaneundersökning, gällande samtliga trafikslag, hos invånarna i
Borås.
En resvaneundersökning skulle kunna ge en fingervisning
om behovet av resande med bil på sträckan norra till östra
Borås eller om tillgängligheten kan lösas med förbättringar för andra transportslag; främst kollektivtrafik och
möjligtvis utbyggnad av cykelinfrastrukturen mellan
områdena. En resvaneundersökning skulle också kunna
användas som uppföljningsverktyg för att ge ett kvitto på
om de åtgärder som görs ger resultat.

Befintliga utredningar

Ett steg på vägen som redan tagits för att lösa dagens
trafikproblem är den strategiska planen för Knalleland.
En strategisk plan för Sjöbo har också påbörjats. Idag
finns kollektivtrafik med täta turer mellan de stadsdelar
som omnämns i motionen. Arbetet med att utreda och
genomföra åtgärder för att förbättra framkomligheten för
kollektivtrafiken måste påskyndas om vi vill fördubbla
resandet med kollektivtrafiken i Borås.
Med hjälp av en resvaneundersökning skulle Borås Stad
kunna identifiera om det finns målgrupper med potentiellt
nya kollektivtrafikresenärer i de centrala norra och östra
delarna av Borås som kan avlasta trafiksituationen och
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minska trängseln på befintliga vägar. En analys bör göras
av potentialen med mobility managementåtgärder riktade
specifikt mot dessa målgrupper.
Går man efter dessa utredningar vidare med någon form
av kringled bör hänsyn tas till bland annat utpekade gröna
korridorer och högt klassad natur för att inte vägen ska bli
ytterligare en barriär för djur och natur. En östlig förbifart
kan komma i konflikt med Kyp eterrängens rekreationsvärden
Sammanfattningsvis bör Borås Stad därför innan nybyggnation
• Påskynda utredningen om framkomlighet för kollektivtrafiken
• Avvakta resultatet av stadens trafikstrategis målsättningar om önskad trafikslagsfördelning
• Analysera trafikflöden med prognosticetad ökad trafik
• Genomföra en resvaneundersökning
• Analysera potentialen med mobility managetnentåtgärder mot specifika målgrupper

Nämnden föreslår att motionärens förslag om trafikutredning ska ingå i det pågående arbetet med framtagning av
trafikplan för Borås för att skapa hållbara trafiklösningar
som minskar genomfartstrafiken i centrum.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012‑10-22.

Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Ja, genom att de kommer att leva i framtidens Borås.

Kommunstyrelsen

Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Johanna Johansson
Miljöchef
Miljöutredare

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

2012-11-01

2012-11-05

Beslut skickas till

Dnr 2012/SDNN0160 510

Från Stadsdelsnämnden Norr

Remissvar Motion Minska genomfartstrafiken i centrum

2012/SDNV0197

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelse

Motion: Minska genomfartstrafiken i
centrum!

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Minska
genomfartstrafiken i centrum.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden anser att det är angeläget att utreda
möjligheten till ny väg som förbinder norra och östra
Borås.
Nämnden vill poängtera avsaknaden av ringled runt Borås
som kan minska trafiken genom Knallelandsområdet.
Nämnden har i sitt yttrande på Vision för Borås Stad lyft
denna strategiska fråga.

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar: Motionen avstyrkes.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
motion ”Minska genomfartstrafiken i Borås centrum”.
Det är viktigt att planera före ett bilsnålt samhälle, men
det är svårt att bryta ut och arbeta fram en lösning för en
begränsad del. Det behöver finnas en lösning som tar hänsyn till och ser till helheten på trafiksituationen i Borås
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Centrum. Det är därför lämpligt att avvakta till nämnda
trafikstrategi blir klar.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
motion ”Minska genomfartstrafiken i Borås centrum”.
Motionärerna tar upp att trafiken är en belastning i Borås
centrum och att det skulle underlätta och vara miljövinster
med en närmare väg mellan de östra och norra delarna av
Borås. De yrkar därför på att Kommunstyrelsen ska få i
uppgift att utreda möjligheten till en ny vägförbindelse.
Förslaget i motionen gränsar inte till Stadsdel Västers
verksamheter.
Inom Stadskansliet arbetar man med att ta fram en trafikstrategi, där man gör nulägesanalys och ska fastställa
riktlinjer och målsättningar. Den ska vara ett underlag till
Översiktsplanen.
Det är viktigt att planera före ett bilsnålt samhälle, men
det är svårt att bryta ut och arbeta fram en lösning för en
begränsad del. Det behöver finnas en lösning som tar hänsyn till och ser till helheten på trafiksituationen i Borås
Centrum. Det är därför lämpligt att avvakta till nämnda
trafikstrategi blir klar.

Reservation
Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M),
Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag om att tillstyrka motionen.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef

2012-11-01

2012/SDNO0147

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Remissvar: Motion – Minska genomfartstrafiken i Borås centrum!
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen i
sin helhet.
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Nämndens yttrande
I remissen, en motion från Centerpartiet, föreslås att
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna
för en ny vägförbindelse mellan de östra och norra delarna
av Borås.
I dagsläget måste den som vill ta sig från Hulta, Brämhult
och Hässleholmen till de norra delarna av Borås, åka via
centrala Borås på Kungsleden eller via Centralbron då det
inte finns några närmare vägsträckningar.
Stadsdelnämnden Öster ställer sig positiv till motionärens
förslag och tillstyrker därför remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

2012-11-08

2012/KN0222 510

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen – Minska genomfartstrafiken i centrum
Beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kerstin Hermansson (C) samt Monica Johansson (C)
föreslår Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda möjligheterna för en förbindelse mellan
de östra och de västra stadsdelarna i Borås.
Kulturförvaltningen vill tillstyrka motionen bl a av det
skälet att det vore en stor fördel för Kulturhuset med sin
publika verksamhet om trafiken på den fyrfiliga Kungsleden minskar eller allra helst upphör. Kungsleden är en
barriär mellan centrum och Kulturhuset, Stadshuset och
andra kommunala förvaltningar samt Gustaf Adolfkyrkan. Dessa byggnader som med sin verksamhet både utgör
arbetsplatser för många människor och har många besök
från allmänheten skulle vinna mycket på om den täta
trafiken minskar eller upphör.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef
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2012-11-15

2012/SBF0124

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Minska genomfarts
trafiken i centrum!
Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissförslaget

Nämndens yttrande i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrka motionen Minska
genomfartstrafiken i centrum, med tillägget att arbetet
med Borås Stads trafikstrategi ska färdigställas innan den
föreslagna utredningen påbörjas.

Nämndens yttrande i sin helhet
Bakgrund

I en motion till Kommunfullmäktige begär Kerstin
Hermansson (C) och Monica Johansson (C) att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna med en
ny trafiklänk mellan östra och norra Borås, med syftet att
minska genomfartstrafiken i centrala Borås.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Genomfartstrafiken mellan de östra och norra delarna av
Borås antas utgöra en relativt liten del av den totala trafiken genom Borås centrum. Effekterna av ny öst‑nordlänk
kan därför få begränsade effekter på genomfartstrafiken
i centrum. Erfarenheten av liknande projekt visar att den
eventuella trafikminskning som kan bli följden av den
öst‑nordlänk som motionens förslag föreskriver, kan bli
relativt kortvarig om inte förslaget utformas tillsammans
med andra åtgärder som motverkar en sådan trafikökning.
En öst‑nordlänk kan dock beroende på hur förslaget utformas ge positiva effekter för Borås Stad. Till exempel skulle
ett kollektivtrafikstråk mellan östra och norra delarna av
Borås tätort kunna öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. Därigenom skulle en stor del av arbetspendlingen
mellan de norra och östra delarna av Borås kunna hitta
nya hållbara och mera attraktiva färdsätt. Trafikbelastningen genom centrum skulle därmed kunna minskas.
Också här är det viktigt att beakta kompletterande åtgärder för att behålla de fördelar som förslaget skulle ge på de
centrala delarna av Borås.

Det finns också mycket som tyder på att en öst‑nordlänk
skulle kunna få motsatta effekter mot dess syfte om den
utformas på ett sätt som en klassisk yttre ringled eller
genomfartsled för ordinär biltrafik. Erfarenhet visar att
nya vägar inducerar ny trafik – trafik som förut inte fanns.
Detta skulle ytterligare kunna cementera ett beteende hos
trafikanterna som motverkar ett hållbart resande, eftersom
bilåkandet premieras i för stor utsträckning i förhållande
till de mer hållbara trafikslagen. Ett hållbart resande är
något Borås Stad aktivt ska arbeta för, detta framgår inte
minst av arbetena med Borås Stads nya miljömål.
Arbetet med den nya riksväg 27 mellan Kråkered och Viared föranleder att fundera över den länk som skulle ge en
koppling mellan Viared och Alingsåsvägen, länsväg 180,
strax norr om Sandhult. Ett reservat för sträckning finns
redan i översiktsplanen. Kopplingen skulle drastiskt kunna
påverka den interregionala genomfartstrafiken, genom
att denna dras utanför Borås tätort. Den interregionala
genomfartstrafiken är den del av trafiken som annars är
svår att påverka på kommunal nivå, och omfattar även en
stor del av den tunga trafiken som idag tvingas gå genom
Borås tätort.
Den övriga trafiken är i stort Boråstrafik, trafik som Borås
Stad har möjlighet att på olika sätt själv påverka i olika
inriktningar. Borås Stad håller för närvarande på med en
trafikstrategi där en nulägesanalys genomförs och där målsättningar och riktlinjer för den framtida trafiken kommer
att fastställas. Trafikstrategin kommer också att fungera
som ett underlag till en ny översiktsplan.
En utredning kan svara på vad som händer på sikt om en
öst‑nordlänk byggs. Arbetet med Borås Stads trafikstrategi
måste dock färdigställas för att Borås Stad ska kunna dra
slutsatser om vad resultatet av en sådan utredning innebär
i sitt sammanhang. Detta är viktigt eftersom trafiken
hänger ihop som ett system, något som kräver en helhetssyn på trafiken och samhället. Och det är just detta som
trafikstrategin ska svara på. Så på sätt och vis kan vi säga
att Borås Stad genom arbetet med trafikstrategin redan
påbörjat arbetet med att lägga grunden till en utredning
om en öst‑nordlänk och möjligheterna till att minska
genomfartstrafiken i centrum.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMDEN
Bertil Myrberg Tomas Rossing
Ordförande
Förvaltningschef
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2012-11-28

2012/FF0303 510

2012-11-16

2012/768 331 15

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Minska genomfarts
trafiken i centrum!

Svar på motion: Minska genom
fartstrafiken i Borås centrum!

Nämndens beslut

Tekniska nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen i
enlighet med framlagt förslag.

Tekniska nämnden vill hänföra frågan om en nord/östlig
trafikförbindelse i Borås till det pågående arbetet med den
strategiska trafikplanen för Borås.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionens
intentioner om att utreda en direkt förbindelse mellan de
norra och östra delarna, för att minska genomfartstrafiken i
centrum. Ett centrum med mindre genomfartstrafik gynnar
alla oskyddade trafikanter. Det främjar även andra trafikslag såsom kollektivtrafik och cykeltrafik, vilket i sin tur
bidrar till mindre miljöpåverkan och leder till ökad fysisk
aktivitet. Ett mera levande centrum stimulerar mänskliga
möten och bidrar till en ökad upplevelse av trygghet.

Tekniska nämndens yttrande

Nämndens yttrande i sin helhet

Borås Stads Stadskansli, tillsammans med berörda förvaltningar, har precis inlett ett arbete med framtagande av en
trafikstrategi för staden.

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra
sig över motionen Minska genomfartstrafiken i centrum.
I motionen beskrivs problemen i trafiken då man färdas
från norr till öster i Borås. För att göra det lättare att ta sig
fram samt minska biltrafiken i centrum, vill man ge Kommunstyrelsen i uppdrag, att utreda en direkt förbindelse
mellan de östra och norra delarna av staden.
Transporter ger upphov till utsläpp och störningar som
påverkar hälsa och miljö negativt. I centrala delar av staden är luftföroreningar ett hälsoproblem som kan orsaka
sjukdomar. Omgivningsbuller är ett annat problem som
kan ge otrivsel och försämra hälsan.
Ett centrum med mindre genomfartstrafik gynnar alla
oskyddade trafikanter. Det främjar andra trafikslag såsom
kollektivtrafik och cykeltrafik, vilket i sin tur bidrar till
mindre miljöpåverkan och leder till ökad fysisk aktivitet
hos befolkningen.
Ett mera levande centrum stimulerar till mänskliga möten
och bidrar till en ökad upplevelse av trygghet.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef
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Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss
från Kommunstyrelsen. I motionen från Centerpartiet
föreslås att en ny vägförbindelse utreds för att förbinda de
östliga stadsdelarna: Brämhult, Hässleholmen och Hulta
med stadsdelarna norr om centrum med målpunkter som
Knalleland och Borås Arena. Förbindelsen skulle enligt
motionärerna avlasta centrala staden med Kungsgatan från
trafik och bidra till en bättre trafik- och vistelsemiljö i
centrala delar av staden.

Tekniska nämnden förutsätter att en central fråga i detta
arbete kommer vara genomfartstrafiken i Borås och hur
denna ska hanteras i ett framtida trafiknät för staden.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef
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Nr 25
Ombud till föreningsstämman
i Kommuninvest ekonomisk förening
2013-03-04

2013/KS0166

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I samband med beslutet under 2011 att ingå medlemskap
i Kommuninvest ekonomisk förening valde Kommunfullmäktige ombud till föreningsstämman 2012. Då detta inte
gjordes för hela mandatperioden behöver förnyat beslut
göras.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden kommunalrådet Ulf Olsson med kommunalrådet Annette Carlson
som ersättare.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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