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Nr 30
Förenklad biståndshandläggning till särskilt
boende för personer 90 år eller äldre
2012-02-06

2012/KS0121 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för
personer 90 år eller äldre infördes under 2009.
I samband med inflyttning till särskilt boende genomförs
en bedömning på vilken ADL-nivå personen befinner sig.
Vid traditionell biståndsbedömning till särskilt boende år
2010, har 9,8 % av de personer som fått beslut befunnit
sig på ADL-nivå 1-5, 64,1 % på ADL-nivå 6-10 och övriga
eller där ADL-bedömning saknas är 35,5 %. År 2010 fick
324 personer till särskilt boende, traditionellt beslut.
Antal fattade beslut förenklad handläggning
2010-01-01-- 2010-12-31

2011-01-01--2011-11-10

67 beslut

66 beslut

29 beslut eller
43 % ADL-nivå 1-5

27 beslut eller
41 % ADL-nivå 1-5

22 beslut eller
33 % ADL-nivå 6-10

26 beslut eller
39 % ADL-nivå 6-10

16 beslut eller
13 beslut eller
24 % övriga eller ej bedömda 20 % övriga eller ej bedömda

Den förenklade handläggningen berör just den specifika
målgruppen personer 90 år och äldre och som känner oro
och ångest. Utifrån ovanstående statistik kan sannolikt
ett antal av dessa beslut likväl bedömas utifrån traditionell
handläggning, framförallt de som ligger inom ADL-nivå
6-10.

Det individuella behovet ska vara grunden vid en biståndsbedömning till särskilt boende. Personer oavsett ålder ska
ha samma möjlighet att få ett bistånd till särskilt boende.
De lägenheter som finns i våra särskilda boendeformer ska
erbjudas de som har behov av ett sådant boende.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
När Borås Stad kan erbjuda personer som är 70 år eller
äldre trygghetsbostäder upphävs Kommunfullmäktiges
beslut från den 22 januari 2009 att den som är 90 år
eller äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om
den vill flytta till ett särskilt boende.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlsson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt
alternaiva förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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2012-02-06

Alternativt förslag

Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för 90 år eller äldre
Den 22 januari 2009 antog Kommunfullmäktige ett
program för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen i
Borås Stad. Programmet inkluderade regler som fastställer
att den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller
ångest avgör själv om den vill flytta till ett särskilt boende.
Vid Kommunstyrelsemötet den 23 januari 2012 bifölls
förslaget att upphäva Kommunfullmäktiges beslut om
förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för 90
år eller äldre. Allianspartierna föreslog vid samma möte
att beslut om ett upphävande först skall ske när det finns
Trygghetsbostäder i Borås.
Vi håller fast vid vår uppfattning, då vi anser att det är av
vikt att man vet hur införandet av Trygghetsbostäder faller
ut innan reglerna om förenklad biståndshandläggning
upphävs. Det bör därför fattas ett separat beslut om att
ompröva nuvarande regler först när Trygghetsbostäder har
införts i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Beslut om att ompröva förenklad handläggning till särskilt
boende för 90 år och äldre tas först när Trygghetsbostäder
finns i Borås.
För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson
För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet		
Kerstin Hermansson
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För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Nr 31
Preliminära koncernbidrag 2011 inom
koncernen Borås Stadshus AB
2012-02-06

2012/KS0114 045

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 28,1 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:
tkr
Borås Stadshus AB

-6 084

Borås Elnät AB

+29 930

Borås Energi och Miljö AB

+26 852

Borås Djurpark AB

-8 079

Borås kommuns Parkerings AB

+7 619

Industribyggnader i Borås AB

+4 531

BoråsBorås TME AB

-13 972
+40 797

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 16,0 mnkr i koncernbidrag.

Borås Energi och Miljö AB visar ett resultat på 26,9 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 7,6 mnkr och är
sedan tidigare väl konsoliderat.
Bolaget föreslås för 2011 lämna årets resultat på 7,6 mnkr i
koncernbidrag.
Industribyggnader i Borås AB visar ett resultat efter
finansiella och extraordinära poster på 4,5 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 4,5 mnkr i koncernbidrag.
Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på
8,1 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på ±0 kr.
BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag
på 14,0 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
± 0 kr.
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 28,1 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 6,1
mnkr i moderbolaget för att täcka räntekostnader till
Borås Stad och återstående 22,0 mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB och BoråsBorås TME AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbi
drag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
B 119

B 120

Resultat före skatt

-12

13 895 000

-16 035 000
-16 035 000

6 084 000

Koncerbidrag, lämnade

6 084 000

Koncernbidrag, erhållna

29 930 000

-7 310 000

Summa

-6 084 012

-5 947 900

Resultat efter finansiella och
extraordinära poster

Extraordinära poster

Summa finansiella poster

37 240 000

-136 112 -189 530 000

-136 112

226 770 000

Borås Elnät

Rörelseresultat

BSAB

Rörelsens kostnader

Rörelsens intäkter

Förslag till koncernbidrag 2011

26 852 000

0

26 852 000

-46 343 000

73 195 000

-810 983 000

884 178 000

BEMAB

0

8 079 000

8 079 000

-8 079 000

-1 203 000

-6 876 000

-59 719 000

52 843 000

Djurparken

19 000

-7 600 000

-7 600 000

7 619 000

110 000

-907 000

8 416 000

-20 598 000

29 014 000

Parkering

31 000

-4 500 000

-4 500 000

4 531 000

-1 499 000

6 030 000

-18 290 000

24 320 000

IBAB

Totalt

0

13 972 000

13 972 000

-13 972 000

-203 000

-13 769 000

40 796 988

0

40 796 988

110 000

-63 412 900

104 099 888

-17 735 000 -1 116 991 112

3 966 000 1 221 091 000

BoråsBorås

Koncernen

0

0

0

0

40 796 988

0

-28 135 000

28 135 000

40 796 988

110 000

-63 412 900

104 099 888

24 955 000 -1 092 036 112

-24 955 000 1 196 136 000

Justeringar
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Nr 32
Mottagande av donation; Carl Fredrik Reuterswärds
skulptur Var rädd om jorden
2012-02-06

2011/KS0821 046

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Budskapet som Carl Fredrik vill framföra med sin skulptur är att vi skall vara rädda om varandra och om vår jord,
att vi ska leva så att vi inte förgiftar, överkonsumerar eller
stressar oss till våld och onödig utarmning av jordens
resurser.

Kulturnämnden har i bilagda skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga gåvan skulpturen
Var rädd om jorden från konstnär Carl Fredrik Reuterswärd. Skulpturen är placerad på P A Halls Terrass.

Skulpturen kommer att invigas 25 november 2011 i
samband med att det om- och tillbyggda Kulturhuset
återinvigs.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
ordförande		 Kulturchef

Tacksamt mottaga gåvan skulpturen Var rädd om jorden
från Carl Fredrik Reuterswärd.

Bilaga: Intyg om donation

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
Från Carl Fredrik Reuterswärd
Till Kulturnämnden

2011-11-24
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Intyg om donation
Med detta brev har jag glädjen att bekräfta min donation av min 4,5 meter höga bronsskulptur Var rädd om
jorden till Borås Stads Kulturnämnd.

Donation av Carl Fredrik Reuterswärds skulptur Var rädd om jorden

Valet av plats för skulpturen, P A Halls Terrass, utanför
det nyrenoverade Kulturhuset finner jag utmärkt.

Beslut

Inga kostnader eller villkor är förbundna med donationen.

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen av skulpturen Var rädd om
jorden av konstnär Carl Fredrik Reuterswärd.

Konstnär Carl Fredrik Reuterswärd

Yttrande

Carl Fredrik Reuterswärd har beslutat att donera den
4,5 m höga bronsskulpturen Var rädd om jorden till Borås
Stad. Skulpturen kommer att placeras på P A Halls Terrass
utanför det nyrenoverade Kulturhuset.

B 121
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Invigningen av Carl Fredrik Reuterswärds skulptur

Var rädd om jorden
B 122
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Nr 33
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP);
Personalfunktionerna i Borås kommun
2012-02-06

2001/KS0433 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2001-05-17

Bilaga till § 59 Anmälningsärenden
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2001 inlämnat rubricerad motion. I
motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda inrättandet av en effektiv, samlad, central personalfunktion i Borås kommun.
Kommunfullmäktige beslöt dels 2010-06-17 att införa en
ny nämndorganisation och dels 2010-11-18 att införa en
ny förvaltningsorganisation från 2011-01-01.
Fullmäktiges beslut innebar bland annat att avveckla
Administrativa kontoret och föra över delar av Lön- och
förhandlingsavdelningen till Stadskansliet för att slås
samman med Personal- och utvecklingsenheten, i den nya
organisationen kallad Personal och förhandling.
Under den tid som gått sedan motionen lämnades in har
Kommunhälsan avvecklats och företagshälsovården köps
idag från AB Previa.
I motionen föreslås en samlad central personalfunktion.
Den nya organisationen innebär en samlad övergripande
personalfunktion inom Kommunstyrelsens förvaltning
och övriga personalfrågor är decentraliserade till övriga
förvaltningar. Det är inte aktuellt att införa en gemensam
personalfunktion för hela kommunen eftersom det bör
finnas en personalfunktion inom varje förvaltning.
I och med beslutet om en ny förvaltningsorganisation har
intentionerna i motionärens förslag i tillgodosetts.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

”Borås 2001-05-14

Motion om personalfunktionerna
i Borås kommun
I Borås kommuns årsredovisning för år 2000 påpekar
andra revisorsgruppen följande (s 89): ”I samband med
granskningen av nämndernas årsredovisningar har vi kunnat konstatera att problemen inte enbart är av finansiell
karaktär. Nämndernas beskrivning av problemen gör att
de snarast kan hänföras till det ”intellektuella kapitalet”.
Bl a framgår det att nämnderna har svårigheter med att
rekrytera, behålla och utveckla kompetens och kunskap i
organisationen”.
Ovannämnda alarmerande synpunkter torde knappast
vara okända för dem som under en längre tid följt frågor
om rekrytering, anställningsförhållanden, lönesättning
och kompetensutveckling i Borås kommun.
Jag konstaterar att, trots att Kommunfullmäktige har
beslutat om ett personalpolitiskt program, fungerar
uppenbarligen inte personalpolitiken i kommunen på ett
tillfredsställande sätt. En möjlighet att förbättra situationen kan vara att råda bot på den uppsplittring av personalfunktionerna som för närvarande finns i kommunen.
Således är ”Löne- och förhandling” en särskild avdelning
inom administrativa kontoret. Förhandlingsdelegationen
med tre kommunalråd fungerar som en politisk nämnd åt
avdelningen även om det finns en långtgående delegation
till förhandlingschefen.
Kommunhälsan är en annan avdelning inom Administrativa kontoret. Verksamheten är idag i något av en
krissituation med sjukskrivningar och vakanser samt
oklarheter om driftformerna.

B 123
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”Personal och utveckling” är en enhet inom Kommunledningskansliet, med personalchefen som chef. Kommunledningskansliets chef är ju kommunchefen och det politiska
ansvaret ligger på Kommunstyrelsen.
Samordningen mellan de ovannämnda enheterna är, i
varje fall som det syns utåt, begränsad, trots att exempelvis
personalpolitik och lönefrågor naturligtvis griper in i varandra. Skälen till den nuvarande uppdelningen är dunkla.
En sammanhållen personalorganisation med en helhetssyn på personalfrågorna och med det personalpolitiska
programmet som ledstjärna, kan vara en lösning på de
allvarliga problemen som Kommunrevisionen aktualiserat.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
att	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda inrättandet
av en effektiv, samlad, central personalfunktion i Borås
kommun.
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna”
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Nr 34
Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD);
Vem betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark
2011-02-06

2011/KS0718 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Karl-Gustav Drotz har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Djurparks AB avvecklas.
Driften av Borås Djurpark överförs för en skattefinansiering i förvaltningsform, och att därmed en Djurparksnämnd och en Djurparksförvaltning inrättas. Motionären
menar att det inte är rimligt att Borås Elnäts kunder via
koncernbidrag får stå för notan när djurparken behöver
möjligheter att växa och utvecklas.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att
Djurparken har en stor betydelse för Borås och dess turism
och att tillräckliga resurser måste till för utveckling och
för att täcka årliga driftunderskott. Detta var också motivet när Kommunfullmäktige 1991 beslutade att förvärva
djurparksverksamheten från Folkets Parkföreningen för att
lägga den i ett kommunalt bolag.
Formerna för kommunens stöd till Djurparksbolaget har
över tiden sett olika ut. Under flera år utgjordes stödet av
ett drift- och räntebidrag från Kommunstyrelsen, dvs ett
skattefinansierat kommunbidrag. Sedan Borås Stadshus
AB bildades har Borås Djurpark AB istället erhållit årliga
koncernbidrag, i enlighet med reglerna för detta, och efter
beslut i Kommunfullmäktige. Ett fritt val mellan de olika
finansieringsalternativen kvarstår ännu.
Om skälet till motionärens förslag om att ”avbolagisera”
djurparksverksamheten enbart grundas på önskan om
en direkt skattefinansiering så kan således detta lösas
oberoende av vilken organisationsform bolaget har. Organisationsformen kan och bör istället styras av vad som är
lämpligast av andra skäl, t ex ett verksamhetsperspektiv.

betalarnas, avkastningskrav på sina bolag. Detta utgör en
ersättning för det egna kapital som varje bolag binder, och
utgör en form av ränta på skattebetalarnas pengar.
Lagstiftningen ger sedan rätt att istället för att ägaren,
skattebetalarna, tar ut sin avkastning ur koncernen, och
beskattas för detta, ge koncernbidrag till de bolag som
resultatmässigt inte haft intäkter som täcker kostnaderna.
Av stadshuskoncernens sju bolag så redovisar oftast fyra
överskott till ägaren medan tre är i behov av koncernbidrag.
Kommunstyrelsen anser att redovisningen ovan tydligt visar på att det är skattebetalarna som, oavsett om Djurparken skattefinansieras i förvaltningsform eller finansieras
via koncernbidrag i stadshuskoncernen, faktiskt står för
finansieringen av Borås Djurpark AB. Oavsett finansieringsform blir alltså svaret på motionärens fråga ”Vem
betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark” – att det
är skattebetalarna.
Av ovan framgår också att något skäl, som motionärens
föreslår, att ändra på nuvarande organisationsformer
för att finansiera nödvändiga resurser för utveckling av
bolaget ej föreligger då alternativen kommunbidrag eller
koncernbidrag redan finns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
Motionens förslag att avveckla Borås Djurpark AB och
överföra verksamheten i förvaltningsform avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Kommunfullmäktige har beslutat om att driva Djurparken i bolagsform och att ge den nödvändig finansiering
genom koncernbidrag i koncernen Borås Stadshus AB.
Varje år fastställer Kommunfullmäktige ägarens, skatte-
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2011-10-20

Bilaga till § 128 Anmälningsärenden

Vem betalar bananerna till
aporna i Borås Djurpark AB?
Under ett antal år har Borås Djurpark AB fått ett s k
koncernbidrag av Stadshus AB. De bolag som har genererat stora överskott inom moderbolaget Stadshus AB, bl a
Borås Elnät AB, har fått släppa ifrån sig många miljoner
under årens lopp för att därmed täcka djurparkens underskott. Kunderna inom Borås Elnät AB ställer sig frågande
till detta och ifrågasätter om det är förenligt med kommunallagen att behandla bolagets vinst på detta sätt, istället
för att sänka nätavgifterna. Att elnätsbolaget behöver en
vinst för att täcka bolagets kapitalkostnader vid investeringar m m är rimligt.
Djurparken har en stor betydelse för Borås och dess
turism. Jag tror att alla boråsare vill att djurparken skall
få möjlighet att växa och att utvecklas. Jag anser därför att
Borås Djurpark AB borde omvandlas till en kommunal
nämnd och därmed erhålla ett skattefinansierat kommunbidrag för att täcka sitt underskott. Det är inte rimligt att
Borås Elnäts kunder får stå för notan.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
Borås Djurpark AB avvecklas. Driften av Borås Djurpark
överförs till förvaltningsform och därmed inrättas en
Djurparksnämnd och en Djurparksförvaltning.
Karl-Gustav Drotz (KD)

B 126

kommunfullmäktiges handlingar | 15 Mars 2012

Nr 35
Nya ägardirektiv och bolagsordning
för BoråsBorås TME AB
2012-02-27

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

2012/KS0171

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I bilagt förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för
BoråsBorås TME AB har justering gjorts avseende bolagets mål och syfte.
I nuvarande lydelse står att bolaget ska verka för att staden
framstår som en attraktiv stad att bo, leva och studera i,
samt att Borås ska vara ett konkurrenskraftigt val vid etablering av företag liksom vid omlokalisering av företag från
andra orter. Detta ligger utanför bolagets verksamhet och
har i den nya lydelsen tagits bort.
Bolagets syfte är enligt ny lydelse ”att verka för att Borås
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att
besöka för turism, möten och evenemang”. Målet med att
äga bolaget anges i ägardirektiven enligt ny lydelse till
”• B
 orås ska framstå som ett intressant och lockande
besöksmål för besöksnäring, turister och andra gäster
liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och
publika arrangemang.
• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.”
Då bolaget inte är helägt av kommunen har i avsnittet
Informationspolicy lydelsen ”Bolaget skall med orden ”ett
kommunalt företag”, på brevpapper och andra handlingar
på visitkort och på representationstryck, ange sin kommunala hemvist” bytts ut mot ”Bolaget skall, på brevpapper
och andra handlingar, ange sin ägarmässiga hemvist”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Borås
Borås TME AB i enlighet med bilagt förslag samt att
bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fast
ställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås
TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i Borås den 11 juni 2009,
ändrade 15 mars 2012
Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås
Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9
procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för
ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern.
1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet

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

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.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssam
tal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.
3 Målet för bolagets verksamhet

Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att
Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad
att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska
offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt
med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet
inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:
• Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål
för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för
arrangörer och deltagare vid kongresser och publika
arrangemang.
• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.
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, syftet med
verksamheten samt de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.
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 organisa-
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tionen 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.
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.
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

10 Årsredovisning och delårsrapporter

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen och
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.

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
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

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 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.
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.
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13 Representation

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB

Bolagets representation skall följ de av Kommunfullmäktige antagna regler.

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

14 Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin
ägarmässiga hemvist.
15 Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
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.
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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Gäller fr o m årsstämma 2012-04-03
§ 1 Firma

Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.
§ 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 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.
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst
400 000 kronor.
§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
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§ 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 för
valtning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

7.

Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller för	
		 lust 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. Anmälan 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

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

§ 14 Räkenskapsår

§ 10 Lekmannarevisorer

§ 15 Firmateckning

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

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 16 Insynsrätt

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

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.

§ 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.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås samt BoråsBorås Näringslivs
Ekonomisk Förening.

§ 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
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Nr 36
Nya ägardirektiv för Borås Stadshus AB
2012-02-27

2012/KS0172

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I befintliga ägardirektiv för Borås Stadshus AB finns
beskrivet vilka bolag som ingår i stadshuskoncernen. Där
saknas dock BoråsBorås TME AB, då de inte blivit til�lagda sedan de bildades 2009. I bilagt förslag till nya ägardirektiv är BoråsBorås TME AB tillagda i specifikationen
över bolag som ingår i stadshuskoncernen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv fastställs för Borås Stadshus AB i enlig
het med bilagt förslag samt att bolaget rekommenderas att
till nästa bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Ägardirektiv för Borås Stadshus AB
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
Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.
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.
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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.
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3 Målet för bolagets verksamhet

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

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.

6	Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

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.

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.

4	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

7 Styrelsearbetet

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.
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 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.

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

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det komman
de kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrel
sen 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
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denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.
12 Upphandling

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

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.
14 Informationspolicy

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

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

kommunfullmäktiges handlingar | 15 Mars 2012

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.
Därvid skall kommunens finanspolicy tillämpas.
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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Nr 37
Nytt bolagsnamn samt nya ägardirektiv och
bolagsordning för Espira Inkubator AB
2012-02-27

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB

2012/KS0173

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslöt den 16/17 november 2011 att
förvärva samtliga aktier i Espira Inkubator AB. Aktieöverlåtelsen gjordes den 2 januari 2012. Bolaget var tidigare en
del av Espirakoncernen. Då bolaget nu har nya ägare och
inget med den gamla Espirakoncernen att göra, finns ett
behov av att byta namn. Det nya företagsnamnet föreslås
bli ”Inkubatorn i Borås AB” vilket är ett namn som är
tydligt och som på ett rättvisande sätt beskriver bolagets
verksamhet.

Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.

I bilagt förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv
är justering gjorda för det nya namnet.

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.

I ägardirektivet föreslås även justering i avsnittet ”Målet
med verksamheten”. I förslaget är bolagets årliga mål för
antal nya företag och antal nya prospekt ej längre specificerat antalsmässigt. Det befintliga målet är beslutat vid
bolagets bildande och anses inte relevant, dessutom bör
detaljerade årliga mål inte sättas genom ägardirektiven.
Därutöver har även skrivningen ”på sikt generera en årlig
avkastning i form av realiserade ägarandelar i de startade
företagen” tagits bort då detta inte anses förenligt med
Kommunallagens självkostnadsprincip.

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Espira Inkubator AB ändrar namn till Inkubatorn i Borås
AB, samt nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för
bolaget i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Christer Johansson
Ekonomichef

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.
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Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.
3 Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• 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.
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.
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.

och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.
10 Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
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.

9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det komman
de kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrel
sen 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,
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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,
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telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

17 IT-frågor

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

13 Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB

14 Informationspolicy

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-16--17, ändrad
2012-03-15

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.

Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03

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.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.
§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av
fler företag i Boråsregionen.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

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

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.

§ 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 100 000 kr och högst
400 000 kr.
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§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 2 000
aktier.
§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter
med högst fem suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföran
de i bolagets styrelse.
§ 9 Revisorer

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

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

§ 14 Räkenskapsår

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

§ 15 Firmateckning

§ 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.
§ 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.
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Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

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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Nr 38
Nya ägardirektiv och bolagsordning för Viskaforshem AB
2012-02-27

2012/KS0175

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts
för att uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet
för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”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.”
”Ett tillägg har gjorts i lydelsen att bolaget ska tillgodose
att bostäder finns ”till god arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare var lydelsen enbart ”till god kvalitet”. En ny
punkt har tillkommit i detta avsnitt: Bolaget skall ”genom
sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att
Viskaforsområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo
och verka i”.
I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär
att driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt
avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit
för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och
avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav.
Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav
kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer
därför successivt att införas för bostadsbolagen i Borås.
Några avkastningskrav baserade på marknadsvärden har
inte tagits fram ännu i ägardirektiven för Viskaforshem AB.

I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts
under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den
nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Viska
forshem AB i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget
rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Ägardirektiv för Viskaforshem AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem
AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012
Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.

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
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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 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
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• 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.
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 före
ningar
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• 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 VS: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 komman
de kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrel
sen 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.
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12 Revision

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

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

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.
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.

14 Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Bolagsordning för Viskaforshem AB

15 Informationspolicy

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2012-03-15

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.

Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03

16 Personalpolitik

§ 2 Säte

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

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
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§ 1 Firma

Bolagets firma är Viskaforshem AB.

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

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.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.
§ 5 Fullmäktiges 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 2 000 000 kr och högst
8 000 000 kr.
§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.
§ 8 Styrelse

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

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

§ 9 Revisorer

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

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

§ 15 Firmateckning

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

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.

§ 10 Lekmannarevisorer

§ 16 Insynsrätt

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

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Nr 39
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Sandhultsbostäder
2012-02-27

2012/KS0177

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts
för att uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet
för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och Sandared. 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.” Ett tillägg har gjorts i lydelsen att bolaget ska tillgodose att bostäder finns ”till god
arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare var lydelsen
enbart ”till god kvalitet”. En ny punkt har tillkommit i
detta avsnitt: Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt
punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska
uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i”.
I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär
att driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt
avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit
för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och
avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav.
Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav
kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer
därför successivt att införas för bostadsbolagen i Borås.
Några avkastningskrav baserade på marknadsvärden har
inte tagits fram ännu i ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder.
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I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts
under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den
nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Sandhultsbostäder i enlighet med bilagt förslag samt att
bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fast
ställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

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
Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.
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

kommunfullmäktiges handlingar | 15 Mars 2012

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 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.
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
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• 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
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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 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.
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.

kommunfullmäktiges handlingar | 15 Mars 2012

12 Revision

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

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

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.
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.

14 Representation

Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2012-03-15

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.

Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03
§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder.
§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.

Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad
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§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.
§ 5 Fullmäktiges 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 1 500 000 kr och högst
6 000 000 kr.
§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 150 aktier och högst 600 aktier.
§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföran
de 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.
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.
§ 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 verk
		 ställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 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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Nr 40
Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Toarpshus
2012-02-27

2012/KS0178

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts
för att uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet
för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp. 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.” Ett tillägg
har gjorts i lydelsen att bolaget ska tillgodose att bostäder
finns ”till god arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare
var lydelsen enbart ”till god kvalitet”. En ny punkt har tillkommit i detta avsnitt: Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska
uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i”.
I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär
att driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt
avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit
för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och
avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav.
Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav
kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer
därför successivt att införas för bostadsbolagen i Borås.
Några avkastningskrav baserade på marknadsvärden har
inte tagits fram ännu i ägardirektiven för AB Toarpshus.
I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts
under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den
nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och

med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Toarpshus i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget
rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

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
Fastställda av bolagsstämman 3 april 2012.
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
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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,
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• 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 punkerna ovan aktivt
arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett attraktivt
område att bo och verka i
4	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

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

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
6 Underställningsplikt

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
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• 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.
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,
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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

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.
17 Finansiell samordning – internbank

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

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.

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

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.

18 IT-frågor

14 Representation

Bolagsordning för AB Toarpshus

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

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

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

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25 och 2012-03-15
Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03

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.

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Toarpshus.
§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.
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.
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§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

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

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.
§ 5 Fullmäktiges 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 1 600 000 kr och högst
6 400 000 kr.
§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000
aktier.
§ 8 Styrelse

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

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

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

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

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Nr 41
Nya ägardirektiv och bolagsordning
för Fristadbostäder AB
2012-02-27

2012/KS0176

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.

För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts
för att uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet
för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”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.” Ett tillägg har gjorts i lydelsen att
bolaget ska tillgodose att bostäder finns ”till god arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare var lydelsen enbart ”till
god kvalitet”. En ny punkt har tillkommit i detta avsnitt:
Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt punkterna ovan
aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en
attraktiv ort att bo och verka i”.

Christer Johansson
Ekonomichef

I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär att
driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt avsnitt,
”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit för att
tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen
framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. Detta är
ett arbete som kommer att ta tid, och de marknadsmässiga
måtten kommer successivt att införas för de kommunala
bostadsbolagen i Borås. Några avkastningskrav baserade på
marknadsvärden har inte tagits fram ännu i ägardirektiven
för Fristadbostäder.
I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts
under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den
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Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Fristad
bostäder AB i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget
rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

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
Fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012
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
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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 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 bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de
begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara
en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden
inom ramen för de regler och normer som gäller för denna
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget
inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.
5 Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet
och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget
kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning
fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
6 Underställningsplikt

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 före
ningar
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• 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
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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.
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12 Revision

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

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

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

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.
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.

Bolagsordning för Fristadbostäder AB
Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15,
ändrad 1999-05-27, 2007-01-25 och 2012-03-15
Gäller fr o m årsstämman 2012-04-03
§ 1 Firma

Bolagets firma är Fristadbostäder AB.
§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och
ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.

Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
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§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

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

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

§ 13 Ärenden på årsstämma

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

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 kr och högst
1 600 000 kr.
§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier.
§ 8 Styrelse

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

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenska
perna samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning 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.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 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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Nr 42
Ombyggnation och förändring
av Viskastrandsgymnasiet
2012-02-27

2011/KS0451 287

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen gav den 31 oktober 2011 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera ombyggnation och
förändring av Viskastrandsgymnasiet. I investeringsbudgeten för 2012-2014 finns 8 000 tkr avsatt för projektet.
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag.
Ombyggnationen och förändringen av Viskastrandsgymnasiets lokaler görs för att anpassa lokalerna till den nya
gymnasiereformen. Reformen innebär att media- och
informationsteknikprogrammen avvecklas och avslutas
vårterminen 2013, att estetiska programmets inriktning
estetik och media påbörjades höstterminen 2011 och att
VVS- och fastighetsprogrammet årskurs 1 startades höstterminen 2011 efter flytt från Sven Eriksonsgymnasiet.
Vid projekteringsframställan ingick lokaler för tryckeri
och VVS- och fastighetsprogrammet. Oklarheter kring utformningen av utbildningen i kyl- och värmepumpinstallationer i hus 3 gjorde att detta inte ingick i kostnadskalkylen.
Efter projekteringsframställan har lokaler för ljudstudio, lärarrum, mattestuga, lokaler för kyl- och värmepumpinstallationer samt energi- och elinstallationer
projekterats och tagits med i projektet.
Lokalförsörjningsförvaltningen har färdigställt förslag till
ombyggnation och förändring av lokalerna. Investeringsutgiften uppgår till 12 990 tkr enligt inkomna anbud.
Ombyggnationen och förändringen av Viskastrandsgymnasiets lokaler ger Utbildningsnämnden en årlig ökning av
hyran med 914 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 12 990 000 kronor för
ombyggnation och förändring av Viskastrandsgymnasiet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2012-02-13
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnation
och förändring av lokaler, framställan
om projekteringsuppdrag
Projektets handläggning

Utbildningsnämnden begär i skrivelse daterad 2011-02-01
att Lokal försörjningsnämnden genomför en förstudie för
ombyggnation och förändring av lokaler på Viskastrands
gymnasiet. Syftet med förändringen är att anpassa lokaler
inför gymnasiereformen 2011. Reformen innebär för
Viskastrandsgymnasiet att:
• Media- och informationsteknikprogrammen efterhand
avvecklas och avslutas vårterminen 2013.
• Estetiskaprogrammets inriktning estetik och media
påbörjas höstterminen 2011.
• VVS- och fastighetsprogrammet årskurs 1 påbörjas
höstterminen 2011 efter flytt från Sven Eriksonsgymnasiet.
Lokalförsörjningsnämnden fick i uppdrag av Kommunstyrelsen den 31 oktober 2011 att projektera ombyggnationerna. Därefter har Lokalförsörjningsförvaltningen projekterat och inhämtat anbud avseende ombyggnationerna.
Vid projekteringsframställan fanns oklarheter kring hur
utformningen av utbildningen i kyl- och värmepumpsinB 161
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stallationer i hus 3, därför ingick inte utgifter för detta i
kostnadskalkylen. I kalkylen vid projekteringsframställan
ingick endast lokaler för tryckeri och VVS- och fastighetsprogrammet.
Efter projekteringsframställan har lokaler för ljudstudio,
lärarrum, mattestuga, lokaler för kyl- och värmepumpsinstallationer samt energi- och elinstallationer projekterats
och medtagits i projektet.
Projektbeskrivning

I Viskastrandsgymnasiets hus 1 skall VVS- och fastighetsprogrammet inrymmas och i lokalerna skall utbildning
i svetsning och lödning ske. Detta medför att lokalerna
måste byggas om i stor omfattning, bland annat skall
ett nytt fläktrum byggas på utsidan av gymnasiet. För
att tillskapa dessa lokaler i hus 1 måste verksamheter för
tryckeri och ljudstudio flytta. Tryckeri flyttas till del av
möbelsnickeriets lokaler i hus 5 och ljudstudion flyttas till
lektionssal i hus 1. Lektionssalen flyttas i sin tur till hus 7
där den skall användas som mattestuga.
Lektionssalar för el- och energiteknik i hus 3 flyttas till
hus 9 där de befintliga lektionssalarna anpassas efter den
flyttade verksamhets krav. I hus 3 inryms lokaler för
utbildning i kyl- och värmepumpsinstallationer.

Ombyggnad av:
El och energi, hus 9, plan 2

675 000

Energiteknik, hus 3, plan 1

3 115 000

Summa

8 930 000

Konsultkostnader

1 750 000

Kontroll och besiktningar

410 000

Bygglov och anslutningsavgifter

100 000

Byggherrekostnader

600 000

Lås och larm

200 000

Oförutsett
Totalsumma för ombyggnationen

Lokalförsörpingsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Utbildningsnämnden
accepterar förslaget,
att	godkänna Lokallförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende ombyggnation av lokaler vid Viskastrandsgymnasiet med 12 990 000 kr, exkl mervärdesskatt.

Att bygga om lokaler i Viskastrandsgymnasiet för att
skapa nya, fräscha och ändamålsenliga utbildningslokaler.

Bilagor:

I samband med projekteringen har lokaler för ljudstudio,
lärarrum, mattestuga, lokaler för kyl- och värmepumpsinstallationer samt energi- och elinstallationer projekterats
och medtagits i projektet vilket medför att utgiften uppskattas bli cirka 12 990 000 kronor. Investeringen föreslås
avskrivas på 20 år.

kronor

Med i projekteringsframställan
Svets och VVS, hus 1, plan 1
Tryckeri, hus 5, plan 1

3 115 000
675 000

Ej med i projekteringsframställan
Ljudstudio, hus 1, plan 2

675 000

Mattestuga och lärarrum, hus 7, plan 3

675 000
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Skrivelse från Utbildningsnämnden
Budgetsammanställning o investeringskalkyl, finns tillgängliga på Stadskansliet rum 1218 i Stadshuset.
Ritningar

2012-02-12
Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden

Ombyggnation av lokaler
vid Viskastrandsgymnasiet

Kostnaden för projektet bedöms bli enligt nedan:
Ombyggnad av:

12 990 000

Totalt kommer cirka 1 900 m2 BRA att byggas om och
anpassas för den nya verksamheten.

Mål

Vid projekteringsframställan uppskattades utgiften bli
cirka 8 000 000 kronor men då ingick endast lokaler för
tryckeri och VVS- och fastighetsprogrammet.

1 000 000

Hyresförändringen för objektet år 1 är 914 000 kronor.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

Ekonomi

kronor

Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende ombyggnad av lokaler vid Viskastrandsgymnasiet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anders Waldau
Utbildningschef
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Ritningar se nästa sida
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 15 mars
2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset
Ärenden
1

Val av justerande ledamöter

2

Anmälningsärenden

3

Inkomna interpellationer och enkla frågor

4

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 29) (Separat bilaga)

5

Svar på enkla frågor

6

Svar på motion av Lena Palmén (S); En väg in för barn med särskilda behov (Nr 23)
(Från Kommunfullmäktige 23 februari 2012)

100

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Borås Stad anlägger en ställplats
för husbilar (Nr 24) (Från Kommunfullmäktige 23 februari 2012)

104

7

8

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M);
Riktiga gatuadresser till våra boenden! (Nr 25) (Från Kommunfullmäktige 23 februari 2012) 114

9

Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för personer 90 år eller äldre (Nr 30) 117

10

Preliminära koncernbidrag 2011 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 31)

119

11

Mottagande av donation; Carl Fredrik Reuterswärds skulptur Var rädd om jorden (Nr 32)

121

12

Nya ägardirektiv och bolagsordning för BoråsBorås TME AB (Nr 35)

127

13

Nya ägardirektiv för Borås Stadshus AB (Nr 36)

132

14

Nytt bolagsnamn samt nya ägardirektiv och bolagsordning för
Espira Inkubator AB (Nr 37)

136

15

Nya ägardirektiv och bolagsordning för Viskaforshem AB (Nr 38)

141

16

Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Sandhultsbostäder (Nr 39)

146

17

Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Toarpshus (Nr 40)

151

18

Nya ägardirektiv och bolagsordning för Fristadbostäder AB (Nr 41)

156

19

Ombyggnation och förändring av Viskastrandsgymnasiet (Nr 42)

161

20

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Personalfunktionerna i Borås kommun (Nr 33)

123

21

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD);
Vem betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark (Nr 34)

125

2012-02-27

Per-Olof Höög
							

Göran Björklund

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

