
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärenden 2023-01-16 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00900 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Carolina Hellgren 
 

Datum 

2022-12-23 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

A 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carolina Hellgren 
Handläggare 
033 357036 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00900 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2023-01-16 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. 106. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 1 december 

2022 

Dnr 2022-00031 

 

2. Mötesanteckningar ägardialoger hösten 2022 

Dnr 2022-00034 

 

3. 105. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 28 

november 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

4. 1. Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022 från 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr 2022-00881 

 

5. 104. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 20 oktober 

2022 

Dnr 2022-00031 

 

6. 103. Protokoll och bilagor från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås 

den 24 oktober 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

7. Verksamhetsrapport Bolagsgruppen 

Dnr 2022-00911 

 

8. 102. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBoråsTME AB den 20 

oktober 2022. 
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Dnr 2022-00031 

 

9. 10. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2022-00122 

 

10. 5. Centrala funktionshinderrådets protokoll 2022-10-06 

Dnr 2022-00024 

 

11. 101. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 10 november 

2022 

Dnr 2022-00031 

 

12. 5. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 

16 november 2022 

Dnr 2022-00105 

 

13. 108. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 5 

december 2022 

Dnr 2022-00031 

 

14. 107. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 1 

december 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

15. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2022-00122 

 

16. 6. Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 från 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Dnr 2022-00631 

 

17. Finansrapport Borås stad 221130 

Dnr 2022-00022 

 

18. 109. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 24 

oktober 2022 

Dnr 2022-00031 

 

19. 110. Protokoll från  styrelsemöte för Inkubatorn i Borås AB den 9 

november 2022. 

Dnr 2022-00031 
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20. Promemoria avseende samverkansavtal naturbruk inför antagningsåret 

2023 

Dnr 2022-00941 

Ärendet är överlämnat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

för handläggning. 

 

21. 8. Direktionsprotokoll från sammanträde den 9 december 2022 för 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Dnr 2022-00168 

 

22. 111. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 15 

december 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

23. 112. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 

12 december 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

24. 115. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås 2022-12-06. 

Dnr 2022-00031 

 

25. Svar från västtrafik på initiativärendet: Tillskriv Västtrafik och begär 

åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik 

Dnr 2022-00861 

 

26. 3. Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende 

Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 

yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 

möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Dnr 2022-00807 

 

27. 1. Beslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om utökat 

uppdrag för elevombudet 

Dnr 2022-00936 

 

28. 2. Yttrande över remiss: Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland från 

Förskolenämnden 

Dnr 2022-00643 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-29 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr IFON 2022-002023.7.2.0 

Remiss - Samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till nytt 
samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i 
Västra Götaland med de synpunkter som framförs och översänder detta till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 
fram ett förslag på samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att skapa 
ett gemensamt styrdokument för alla familjecentraler i länet. 

Samverkansavtalet har sedan skickats som remiss till alla berörda nämnder, 
styrelser och kommuner i Västra Götalandsregionen.  

Enhetschefen för de öppna förskolorna inom Förskoleförvaltningen har 
deltagit i framtagandet av samverkansavtalet.  Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, däribland enhetschef för Förebyggande IFO, har 
varit med och lämnat synpunkter under framtagandet. Synpunkter har även 
beaktats utifrån ett första förslag och fram till det slutgiltiga förslaget till 
samverkansavtal. I ett första förslag fanns skrivningar om hänsyn till resurser 
och budget som bedömdes inte höra hemma i ett övergripande avtal. Dessa 
delar har förändrats och lyfts bort. Eventuell reglering kring detta får sedan 
göras i de lokala avtalen. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens synpunkter på samverkansavtalet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser det som positivt att ett 
samverkansavtal tagits fram där samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt 
Västra Götalandsregionen deltagit. Nämnden ställer sig även positiva till att 
basverksamhet, uppdrag och samverkan i familjecentralen beskrivs tydligt under 
avsnitt 10. 

Under lokala samverkansavtal Bilaga 1:1 behöver ett tillägg göras med att 
Kulturförvaltningen är en samverkanspart i familjecentralerna i Borås Stad 
utöver de fyra basverksamheterna som ska ingå för att få benämnas som en 
familjecentral. 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-29 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Remiss – Samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

2. Samverkansavtal Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 
Västra Götaland - remissversion  

 

3. Remissmissiv - Samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

4. Enkät remissvar samverkansavtal 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FN 2022-001101.1.3.25 

Svar på remiss: Samverkansavtal för familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamhet i Västra 
Götaland 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Samverkansavtal för familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland med nedan angivna 
synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 
fram ett förslag på samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att skapa 
ett gemensamt styrdokument för alla familjecentraler i länet. 

Samverkansavtalet har sedan skickats som remiss till alla berörda nämnder, 
styrelser och kommuner i Västra Götalandsregionen. 

Enhetschefen för de öppna förskolorna i Förskoleförvaltningen har deltagit i 
framtagandet av samverkansavtalet vilket gör att synpunkter också har lämnats 
under arbetets gång. 

Förskolenämnden synpunkter på samverkansavtalet 

Förskolenämnden ser det som positivt att ett samverkansavtal tagits fram där 
samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen 
deltagit. Nämnden ställer sig även positiva till att basverksamhet, uppdrag och 
samverkan i familjecentralen beskrivs under avsnitt 10. 

Under lokala samverkansavtal Bilaga 1:1 behöver tillägg göras med att 
Kulturförvaltningen är en samverkanspart i familjecentralerna i Borås Stad 
utöver de fyra basverksamheterna som ska ingå för att få benämnas som en 
familjecentral. 

Beslutsunderlag 

Remiss Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamhet i Västra Götaland 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Provén 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2022-00110 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på remiss: Samverkansavtal för familjecentraler 

och familjecentralsliknande verksamhet i Västra 

Götaland 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Samverkansavtal för familjecentraler 

och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland med nedan angivna 

synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att skapa 

ett gemensamt styrdokument för alla familjecentraler i länet. 

Samverkansavtalet har sedan skickats som remiss till alla berörda nämnder, 

styrelser och kommuner i Västra Götalandsregionen.  

Enhetschefen för de öppna förskolorna i Förskoleförvaltningen har deltagit i 

framtagandet av samverkansavtalet vilket gör att synpunkter också har lämnats 

under arbetets gång. 

Förskolenämnden synpunkter på samverkansavtalet 

Förskolenämnden ser det som positivt att ett samverkansavtal tagits fram där 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen 

deltagit. Nämnden ställer sig även positiva till att basverksamhet, uppdrag och 

samverkan i familjecentralen beskrivs under avsnitt 10. 

Under lokala samverkansavtal Bilaga 1:1 behöver tillägg göras med att 

Kulturförvaltningen är en samverkanspart i familjecentralerna i Borås Stad 

utöver de fyra basverksamheterna som ska ingå för att få benämnas som en 

familjecentral. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 
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I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss är 

nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 

beakta barnperspektivet och de olika rättighetsprinciperna i ärendet. 

Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen 

och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Remiss Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 7 november 2022 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Remiss Samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra 

Götaland 

Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte 

skickas in som remissvar. När svaren ska skickas in ska de överföras till 

webbformuläret som finns på vårdsamverkan.se.  

Tänk på att 

 Svara på remissen senast den 10 december 2022, därefter är 

formuläret stängt. 

 Varje remissinstans/kommun lämnar ett samlat svar. 

Kommunalförbund har möjlighet att rapportera svar från flera 

kommuner samtidigt. 

 Lämna synpunkterna via webbformuläret. 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik att klistra in text från avtalet. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Västra Götalandsregionen: 

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  

brita.lindahl@vgregion.se   

Tfn; 076-761 94 38    

 

Kommunerna: 

Catharina Sundström, VästKom 

catharina.sundstrom@vastkom.se 

Tfn; 073- 322 13 48 

Webbfrågor:  

Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se 

  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1
mailto:brita.lindahl@vgregion.se
mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se
mailto:josefin.lantz@vgregion.se
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Uppgiftslämnare 

Svarande 

o Kommun 

o Västra Götalandsregionen 

 

E-post till kontaktperson 

 

 

Remissfrågor 

 

Synpunkter på avsnitten 1–5 

1. Inledning 

2. Syfte och mål 

3. Avtalsparter 

4. Avtalstid och uppföljning 

5. Styrande dokument och lagstiftning 

 

 

Synpunkter på avsnitten 6–9 

6. Målgrupp 

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande verksamheters 

uppdrag 

8. Definitioner 

8.1. Familjecentrerat arbetssätt 

8.2. Familjecentral 

8.3. Familjecentralsliknande verksamhet 

8.4. Samlokalisering 

9. Samverkan 
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Synpunkter på avsnittet 10–12 

10. Samverkande parter 

10.1. Socialtjänst 

10.2. Öppen förskola 

10.3. Barnmorskemottagning 

10.4. Barnhälsovård 

11. Organisation, ledning och styrning 

11.1.   Styrgrupp 

11.2.  Samordnare 

12. Lokal uppföljning 

 

 

Synpunkter på avsnittet 13–16 

13. Sekretess 

14. Ekonomi 

14.1. Gemensamma kostnader 

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet 

15. Lokala samverkansavtal 

16. Utvecklingsområden 

 

 

Synpunkter på bilaga 1–3 

 Bilaga 1 

 Bilaga 2 

 Bilaga 3 
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Övergripande synpunkter på samverkansavtalet 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

 



Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se> 
Skickat: den 11 augusti 2022 14:18 
Kopia: Helen Nordling 
Ämne: Enkät - Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
Bifogade filer: Samverkansavtal familjecentraler remissversion (5).pdf; Remissmissiv 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra 
Götaland (3).pdf; Enkät remissvar samverkansavtal (1).docx 

 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Hej,  
 
Vi på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har fått i uppdrag av VästKom att vidareförmedla 
remissversionen för Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra 
Götaland samt en enkät som kommunerna ska besvara. Vänligen se VästKoms mail nedan: 
 
 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på länsgemensamt 
samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter tagits fram. Ordförande 
och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att skicka ut bifogat 
förslag på remiss under perioden 2022-08-10 – 2022-12-10. Vi vill nu be er inom kommunalförbunden att 
skicka ut samverkansavtalet (bifogade handlingar) samt länk för att lämna synpunkter på 
remissversionen till kommunernas officiella brevlådor.  
 
Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland lämnas här. 
 
Enkäten kommer att kunna besvaras av kommunerna enskilt, men det kommer också att vara möjligt 
att svara för flera kommuner samtidigt. Som diskuterats i Beredningsgrupp VGK tidigare ser vi positivt 
på om ni kan samordna svaren, genom att till exempel ordna en work shop eller liknande där ni 
tillsammans med era respektive kommuner går igenom frågorna. Därefter finns följande möjligheter att 
skicka in svaren: 
 

1. Ni inom kommunalförbundet fyller i era kommuners gemensamma svar i enkäten. Om alla era 
kommuner står bakom svaren väljer ni alla era kommuner i enkäten. Om en del kommuner vill 
svara själva, väljer ni de kommuner ni svarar för. Övriga kommuner fyller i enkäten själva. 

2. Ni enas om gemensamma svar i kommunalförbundsområdet, men varje kommun fyller i dessa 
svar själva och skickar in sin egen enkät. Precis som i alternativ 1 kan de kommuner som inte 
står bakom svaren/en del av svaren då svara på annat sätt i aktuella frågor. 

 
Eventuella frågor besvaras av processledarna:  
 
Kommunerna:  
Catharina Sundström, VästKom  
catharina.sundstrom@vastkom.se  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiI_dnURX$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiI_dnURX$
mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se


Tfn; 073- 322 13 48 
 
Västra Götalandsregionen:  
Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  
brita.lindahl@vgregion.se  
Tfn; 076-761 94 38  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Rebecca Strömberg 
Ekonom 

 
 
Tel: 0766-33 84 65 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se 
 
När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår 
Integritetspolicy 

 
 
 

mailto:brita.lindahl@vgregion.se
https://urldefense.com/v3/__http:/www.borasregionen.se/__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiHwVKpxP$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.borasregionen.se/om-oss/integritetspolicy.html__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiGJLDwUf$
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Remiss 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland. 

 

Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har 

ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 

– 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra 

Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  

 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland tagits fram.  

 

En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och 

en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där 

det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är 

barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller 

socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande 

och stödjande. 

 

Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en 

god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara 

lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, 

kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  

 

De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs 

Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam 

grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 

 

Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 

 

− att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

− att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

− att kvalitetssäkra verksamheterna 
 

Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter 

bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. 

 

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal 
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nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som 

omfattas i detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att 

samverkansavtalet på länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument. 

 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. 

 

Bristen på barnmorskor är en nationell utmaning, så även i Västra Götaland. 

Detta påverkar barnmorskemottagningarnas förutsättningar för samverkan 

kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation för barnmorskemottagningarna har därför behövt tas i 

beaktande i framtagandet av detta samverkansavtal. 

 

Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se.  

 

 

Eventuella frågor besvaras av nedanstående. 

 

 

Västra Götalandsregionen:  

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  

brita.lindahl@vgregion.se    

Tfn; 076-761 94 38    

 

Kommunerna:  

Catharina Sundström, VästKom 

catharina.sundstrom@vastkom.se 

Tfn; 073- 322 13 48 

 

 

 

mailto:brita.lindahl@vgregion.se
mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se
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1. Inledning 

Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna 

samhället kan göra för att främja barns hälsa och utveckling. Trygga och 

välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv 

utveckling för barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och 

riskbeteenden.1   

Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i 

föräldraskapet2 och där utgör familjecentralerna och de 

familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena.  

Under 2020 lyfte Västra Götalandsregionen fram behovet av att tydliggöra 

uppdrag och förväntningar på familjecentralerna i Västra Götaland. 

Genom att skapa ett länsgemensamt inriktningsdokument för Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ville man 

kvalitetssäkra en lägsta nivå för familjecentralerna i länet.   

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en 

uppdragshandling som gav Västra Götalandsregionen och VästKom i 

uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för familjecentralerna i 

Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra Götaland konstaterade att de 

senaste årens rapporter och utredningar visat på ett behov av att skapa en 

gemensam grund för struktur, organisation och styrning av 

familjecentraler i länet.  

Detta inriktningsdokument tituleras här Samverkansavtal med hänvisning 

till gällande riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland.3 

Samverkansavtalet hanterar samverkan mellan ingående verksamheter i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. På nationell 

nivå har vi i nuläget en stor brist på barnmorskor, vilket slår igenom även i 

vårt län. Detta påverkar förutsättningarna för samverkan kring 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation har tagits i framtagandet av detta samverkansavtal.4  

 
 

1 En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018), Regeringen. 
2 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 
Riksdagen.   
3 Riktlinje – Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg, 
Vårdsamverkan Västra Götaland. 
4 Se bilaga 3.  

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8e7d3683-b4d7-4124-8b0e-5f87448f3126/Riktlinje%20f%c3%b6r%20gemensamma%20styrdokument%20som%20uppr%c3%a4ttas%20mellan%20kommunerna%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20och%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen.pdf?a=false&guest=true
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2. Syfte och mål 

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland är:  

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

- att kvalitetssäkra verksamheterna  

 

Målet är att genom familjecentralerna och de familjecentralsliknande 

verksamheterna bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.  

 

3. Avtalsparter 

Detta samverkansavtal gäller samtliga 49 kommuner i Västra Götaland 

samt Västra Götalandsregionen.  

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där 

lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det 

som omfattas i detta samverkansavtal.  

 

4. Avtalstid och uppföljning 

Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-31. Om avtalet inte 

sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det 

automatiskt med 2 år. Uppföljning kommer ske under avtalsperioden. 

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ 

till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO. 

Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma 

uppföljningen av samverkansavtalet. Uppföljning ska ske gentemot 

Vårdsamverkan Västra Götaland.  

 

5. Styrande dokument och lagstiftning 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har följande styrande 

dokument och lagstiftning tagits i beaktande: 
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- Hälso- och sjukvårdslagen.5 

- Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.6 

- Socialtjänstlagen.7 

- Skollagen.8 

- Slutrapport regional översyn av familjecentraler.9 

- Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat 

arbetssätt i Göteborg.10 

- Nationell vägledning Familjecentral.11 

- Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2024.12  

- Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga.13 

 

En viktig utgångspunkt för arbetet med framtagandet av 

samverkansavtalet har också varit proportionell universalism. Det vill säga 

att insatser till föräldrar bör vara universella och riktade till alla, men 

samtidigt vara proportionella till de behov som finns i utsatta grupper.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proportionell universalism. 15 

 
 

5 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen. 
6 Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), 
Riksdagen. 
7 Socialtjänstlagen (2001:453), Riksdagen. 
8 Skollag (2010:800), Riksdagen.  
9 Slutrapport regional översyn av familjecentraler (2016), Acando. 
10 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 
11 Nationell vägledning Familjecentral. Samverkan för barns bästa (2021), 
Föreningen för familjecentralers främjande.  
12 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  
13 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen. 
14 Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete, Folkhälsomyndigheten. 
15 Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FRegional%20%C3%96versyn%20av%20familjecentraler%5Fslutrapport%20%282016%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2021/12/Nationell-vagledning-familjecentral-Samverkan-for-barns-basta.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
https://www.regeringen.se/49942f/contentassets/299a86d87e5d475d947ff2131a552ca4/sou_2021_34_webb_del_1.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
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I samverkansavtalet används genomgående begreppet föräldrar och inte 

vårdnadshavare. Ett barn kan ha annan vårdnadshavare än en förälder, 

men eftersom begreppet föräldrar används generellt i nationella 

definitioner, utredningar och underlag, varav detta avtal utgår från 

flertalet av dem, används begreppet föräldrar även i detta avtal. 

Vårdnadshavare kan likställas med föräldrar i detta dokument.   

 

6. Målgrupp 

Målgruppen för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

är blivande föräldrar, barn från noll år till dess att barnet uppnått 

skolålder och övergått till elevhälsan, dess föräldrar samt andra viktiga 

vuxna runt barnet.  

 

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande 

verksamheters uppdrag 

En familjecentral och en familjecentralsliknande verksamhet är en 

verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är 

hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. 

Familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens 

uppdrag är att arbeta för att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom 

att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. 

Verksamheten är en ingång att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda 

kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det.16   

Familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten är en 

arena där kommun och region genomför gemensamma tidiga insatser17 

och en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att 

samarbeta för barnets bästa.18  

Syftet med familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten 

som samverkansarena är att genom föräldrarna minska: 

- Fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn. 

- Ojämlikheten i hälsa bland barn. 

 
 

16 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
17 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
18 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 

https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/familjecentraler/#section-23319
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- Risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör 

att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.19 

 

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, familjens livssituation 

och genom samarbete, samordning och samverkan, ska familjecentralen 

och den familjecentralsliknande verksamheten:20 

- Erbjuda lättillgängligt stöd. 

- Vara ett kunskaps- och informationscentrum. 

- Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter. 

- Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. 

- Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn. 

- Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns 

på avvikande utveckling eller där det finns tecken på riskfaktorer i 

barnets närmiljö. 

- Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar. 

- Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med 

barn. 

- Stärka barnets och förälderns sociala nätverk. 

- Stärka ett jämställt föräldraskap. 

- Stärka barns språkutveckling. 

- Stärka integrationen.21 

 

8. Definitioner 

8.1.Familjecentrerat arbetssätt 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter ska präglas av 

ett familjecentrerat arbetssätt. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att 

insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen, eller den 

blivande familjen, och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.  

 
 

19 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
20 Exempel på verktyg och satsningar som kan ingå i familjecentralens verksamhet 
eller den familjecentralsliknande verksamheten är Kraftsamling fullföljda studier, 
Västra Götalandsregionen och Bygg resiliens – för att stärka föräldrar och barn 
(breddinförs hösten 2022 i Västra Götaland. Kompletteras med länk vid slutversion 
av detta samverkansavtal. 
21 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 

https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/
https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
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Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas av:  

- Ett hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor lyfts fram 

och tas tillvara.  

- Barnets/den unges bästa sätts i främsta rummet.  

- Föräldrarna ses som barnets/den unges viktigaste resurser.  

- Det sociala nätverket runt barnet/den unge ses som viktig resurs 

för den unge.  

- Arbetssättet anpassas utifrån barnet/den unges mognadsgrad.  

- Gränsöverskridande samverkan där verksamheterna sätter barn-, 

ungdoms- och familjeperspektivet främst.  

Familjecentrerat arbetssätt ska tillämpas av alla ingående verksamheter 

inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.   

 

8.2.Familjecentral 

En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som minst består av 

barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

med inriktning mot förebyggande arbete.  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Familjecentralens arbete ska regleras i ett lokalt samverkansavtal.  

 

8.3.Familjecentralsliknande verksamhet 

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i 

samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade. 

Den familjecentralsliknande verksamheten ska utöver detta också 

samverka med minst en av de återstående basverksamheterna. 
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Barnhälsovården ska vara samlokaliserad med minst en av de kommunala 

verksamheterna (öppen förskola eller förebyggande socialtjänst).22  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Den familjecentralsliknande verksamhetens arbete ska regleras i ett lokalt 

samverkansavtal.  

 

8.4.Samlokalisering 

Samlokalisering innebär att hela den verksamhet som respektive part 

bedriver som berör familjecentralens eller den familjecentralslikande 

verksamhetens uppdrag ska vara fysiskt förlagd till familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten.23  

För barnhälsovårdens del innebär det hela barnhälsovårdens uppdrag. För 

barnmorskemottagningen utgörs detta av graviditetsrelaterad vård. För 

förebyggande socialtjänsts del innebär det uppsökande och servicebaserat 

arbete, till exempel föräldraskapsstöd. För öppna förskolan utgörs det av 

hela dess verksamhet.  

Samlokalisering skapar mer gynnsamma möjligheter till samverkan, men 

det är inte en förutsättning för samverkan. Samlokalisering är särskilt 

fördelaktigt för att nå ut till familjer med stora behov, och har således 

större fördelar i områden med sämre socioekonomiska förhållanden.24  

 

 

 
 

22 Utöver familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter kan annan 
avtalsbunden samverkan tecknas som inte faller inom ramen för ovanstående 
definitioner. Dessa samverkansformer omfattas inte av detta avtal.  
23 Lokalanpassningar kan behöva göras utifrån ingående basverksamheters krav på 
standard och säkerhet.  
24 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 

https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
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9. Samverkan  

Samverkan handlar om både samarbete med personlig kontakt i det 

löpande arbetet och samordning av resurser på huvudmannanivå. Det 

handlar om att skapa konsensus, förtroende och tillit kring ansvar och 

roller. Utöver intern samverkan på den egna familjecentralen eller inom 

den familjecentralsliknande verksamheten sker även extern samverkan 

med andra verksamheter. 

Följande förutsättningar behöver finnas för att få till en bra samverkan: 

- Kunskap om varandras kompetenser. 

- Tydliga roller med arbetsbeskrivningar. 

- Gemensam värdegrund (familjecentrerat arbetssätt). 

- Gemensam verksamhetsplan och uppföljning. 

- Tydlig styrning och ledning. 

- Samverkanstid där tid avsätts för regelbundna möten med  

personalen som arbetar på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten, samt tid för möten med 

respektive chefer för de olika verksamheterna.25 

- Gemensam kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen planeras 

i styrgruppen och beslutas av chef för respektive verksamhet.  

- Rutiner för hantering av dokumentation och sekretess.  

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en 

välfungerande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, och 

ökar förmågan att upptäcka och tillgodose barns och barnfamiljers 

individuella behov.26 

 

10. Samverkande parter 

En familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet utgörs i 

grunden av samverkan mellan fyra basverksamheter. Utöver 

basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.  

 
 

25 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 
26 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen.  

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/familjecentraler/#section-23319
https://www.regeringen.se/49942f/contentassets/299a86d87e5d475d947ff2131a552ca4/sou_2021_34_webb_del_1.pdf
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Nedan beskrivs ingående basverksamheters uppdrag, åtagande, roller och 

kompetens kopplat till familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter.  

 

10.1. Socialtjänst  

I socialtjänstlagen anges att socialnämnden i den uppsökande 

verksamheten ska upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och 

enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När det 

gäller gruppen barn och unga finns särskilda bestämmelser i 

socialtjänstlagen. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. En 

familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet ger 

socialtjänsten en bred arena att möta blivande föräldrar och föräldrar till 

små barn i enlighet med socialtjänstlagens uppsökande och 

servicebaserade arbete. Genom socialtjänstens samlokalisering med andra 

inom en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finns en 

flexibel och adekvat struktur för socialtjänstens samverkansansvar och 

uppsökande service, för att kunna erbjuda stöd utifrån familjens behov.  

Tack vare samverkan med mödra- och barnhälsovård och öppen förskola 

kan föräldrar på ett lättillgängligt sätt få tillgång till socialtjänstens 

resurser och kompetens redan under graviditeten eller som nybliven 

förälder.  

Socialtjänsten kan bedriva förebyggande arbete på olika nivåer; individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Det kan handla om spännvidden mellan att delta 

och leda olika föräldrastödsprogram (individuellt eller i grupp), social 

rådgivning, samhällsinformation, motivation- och nätverksarbete eller att 

tidigt upptäcka behov och lotsa vidare till ytterligare stöd. Det kan också 

handla om samtal kring familjeliv, relationer, anknytning och samspel 

samt att arbeta för att främja barnfamiljers situation i området.  

 

10.2. Öppen förskola 

Öppen förskola regleras av skollagen och lagen om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter. Enligt skollagen får en kommun 

anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk 

omsorg. Den öppna förskolan är en verksamhet som riktar sig till barn och 

föräldrar och annan medföljande vuxen. Verksamheten är hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande och stödjande. Den öppna förskolan ska 
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erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger 

föräldrar stöd i föräldrarollen och möjlighet till social gemenskap. 

Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när eller hur ofta de vill 

komma. Den öppna förskolan utformas utifrån de behov som finns på 

orten eller bostadsområdet. Det innebär att innehållet i verksamheten 

varierar från plats till plats.  

Öppna förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 

lämplig sammansättning och storlek.  

För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Verksamheten på öppna förskolan utvecklas utefter varje barns behov och 

tillsammans med besökarna, genom att skapa arbetsformer där barn och 

föräldrar är delaktiga. Pedagogen har till uppgift att arbeta med både barn, 

föräldrar och relationen mellan dem samt visa på ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Den öppna förskolan riktar sig till familjer med barn från 

0 år till dess barnet/barnen börjar skolan.  

I en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet tillför öppen 

förskola pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt perspektiv. Genom 

samverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet 

ökar öppna förskolans möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose behov 

hos familjerna.  

 

10.3. Barnmorskemottagning  

Övergripande basuppdrag för barnmorskemottagningen är hälsovård 

under graviditet (inklusive föräldrautbildning och 

förlossningsförberedelse), preventivmedelsrådgivning, förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar samt organiserade gynekologiska 

cellprovskontroller enligt gällande vårdprogram. 

Barnmorskemottagningen spelar en central roll för kvinnors och familjers 

hälsa genom rådgivning och insatser inom graviditetsövervakning och 

sexuell och reproduktiv hälsa. Den del av uppdraget som omfattar 

hälsovård under graviditet utgör cirka hälften av alla besök på 

barnmorskemottagningen.  

Hälsovård under graviditet har till syfte att främja hälsa och verka 

förebyggande. Det är ett sätt att arbeta med medicinskt och psykosocialt 

omhändertagande av målgruppen.  
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Barnmorskemottagningens kompetens innehas av barnmorskan. 

Barnmorskemottagningen ska etablera nära samverkan mellan 

mottagningar, kommuner och vårdenheter inom vårdval med flera för att 

skapa en väl fungerande vårdkedja för familjer med särskilda behov. 

Folkhälsoperspektivet genomsyrar allt arbete och målsättningen är att i 

varje enskilt möte uppmärksamma levnadsvanor, att nå alla och samtidigt 

identifiera individer med behov av extra stöd och initiera insatser i 

samverkan med relevanta aktörer.  

Barnmorskemottagningen och barnmorskan är en bas för 

familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens arbete 

kring familjeplanering, det ofödda barnet och de blivande föräldrarna. Den 

tvärprofessionella samverkan på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten underlättar barnmorskans uppdrag 

angående tidig upptäckt, minimera risken att det ofödda barnet ”faller 

mellan stolarna” och öka möjligheten att ge rätt insats i rätt tid. 

 

10.4. Barnhälsovård 

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsa för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, 

förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid 

problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Detta genomförs 

bland annat genom att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor enligt 

barnhälsovårdens nationella program. Barnhälsovårdssjuksköterskan 

utgör den främsta kompetensen inom barnhälsovården i nära samarbete 

med läkare och psykolog.    

Enligt Socialstyrelsen krävs det samsyn, struktur och styrning för att 

hälsoarbetet inom barnhälsovården ska vara framgångsrikt. 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter lyfts fram som 

konkreta exempel på hur barnhälsovårdspersonalens samverkan med olika 

verksamheter kan organiseras. Den största vinsten med familjecentralers 

och familjecentralsliknande verksamheters samverkansform är 

personalens ökade förmåga att upptäcka och möta barnfamiljernas behov 

av stöd, vilket gör familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter till en väl lämpad arena för föräldraskapsstöd.   
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11. Organisation, ledning och styrning 

11.1. Styrgrupp 

Organisering av ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt 

arbete på en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet. Varje 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska därför ha en 

styrgrupp (som kan vara samma för fler än en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet) med uppdrag att styra och leda de 

olika verksamheternas gemensamma åtaganden. Styrgruppen ska utgöras 

av de närmaste cheferna till varje profession. Till exempel: 

- Verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef för 

barnhälsovård. 

- Enhetschef för barnmorskemottagning. 

- Enhetschef/rektor för förskola. 

- Enhetschef för förebyggande socialtjänst. 

 
Andra nyckelfunktioner kan också ingå i styrgruppen. Det är viktigt att 

cheferna i styrgruppen är väl insatta i det dagliga arbetet och i 

utvecklingen av den enskilda familjecentralen eller familjecentralsliknande 

verksamheten.   

Styrgruppen eller chefer över styrgruppen ansvarar för att 

samverkansavtal skrivs och att alla parter undertecknar detta. 

Tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

familjecentralsliknande verksamheten ska styrgruppen upprätta 

uppföljningsbara mål för verksamheten. Styrgruppen ska leda och följa 

familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens 

utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna.  

För att samverkan ska fungera tillfredsställande ska alla verksamheterna i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att verksamhetsplanen upprättas. 

Styrgruppen behöver mötas fyra gånger per år och då tillsammans med 

samordnaren för familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten. Om anledning uppstår, till exempel vid nystart, kan det 

finnas behov av ytterligare möten. Digitalt deltagande fungerar utifrån 

behov.  
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11.2. Samordnare 

Varje familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska ha en 

samordnare27 som håller ihop verksamheten och är länken mellan 

arbetslaget och styrgruppen i båda riktningar. Samordnarrollen är inte 

knuten till en viss profession. Samordnaren utses av styrgruppen som 

också beslutar om samordnarens uppdrag och tjänstgöringsgrad.  

Samordnarens uppdrag kan innehålla följande: 

- Verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på  

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten 

fungerar. 

- Föra dialog med styrgruppen. 

- Främja samverkan och verksamhetens utveckling tillsammans med 

övriga i arbetsgruppen. 

 
Detta kan till exempel innebära att: 

- Planera och leda samverkansmöten och verksamhetsmöten för 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Delta på styrgruppsmöten. 

- Representera familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten utåt.  

- Ansvara för hemsida, informationsmaterial och sociala medier. 

- Ansvara för utifrån kommande studiebesök. 

- Ansvara och driva planering för gemensam fortbildning inom 

arbetslaget. 

- Sammanställa årlig verksamhetsberättelse. 

- Initiera utvecklingsarbeten på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten. 

- Vara ansvarig för introduktion av nyanställd personal på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Organisera och fördela gemensamma arbetsuppgifter. 

- Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare. 

- Bevaka och samordna gemensamma utbildningsfrågor. 

- Förfoga över familjecentralens eller den familjecentralsliknande 

verksamhetens gemensamma budget om sådan finns. 

 
 

27 Utöver samordnare kan även koordinatorer finnas i vissa kommuner. 
Koordinatoruppdraget är vanligtvis bredare än samordnarrollen och kan till 
exempel omfatta ett helhetsansvar i ett geografiskt område kring utveckling av 
strukturer för samverkan och utveckling av familjecentrerat arbetssätt. 
Koordinatorn kan i vissa fall även inneha rollen som samordnare.   



 Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 16  

- Upprätta årlig, gemensam verksamhetsplan med uppföljning och 

utvärdering på uppdrag av styrgruppen.  

 

12. Lokal uppföljning 

Uppföljning av familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ske lokalt. Styrgruppen ska tillsammans med de 

verksamma på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. Alla verksamheter i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att det årligen upprättas en gemensam verksamhetsplan med 

uppföljning och utvärdering.28 

 

13. Sekretess 

De verksamheter som samverkar inom familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten omfattas av olika 

sekretessbestämmelser. Grunden för de olika personalgruppernas 

tystnadsplikt är dock densamma. Allt utbyte av information ska ske enligt 

gällande lagstiftning och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.29 Inga 

uppgifter om enskild kan lämnas vidare till en annan verksamhet inom 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten utan att 

den enskilde lämnat sitt samtycke till detta eller att det finns en 

sekretessbrytande regel för detta i offentlighets- och sekretesslagen.  

 

14. Ekonomi 

14.1. Gemensamma kostnader 

Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på den gemensamma 

kostnaden kopplad till samordnaren. Den verksamhet där samordnaren 

anställs ersätts av övriga ingående verksamheter med maximalt 40 000 

 
 

28 På sikt behöver en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 
kvalitetssäkring tas fram. Se avsnitt 16, Utvecklingsområden.  
29 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Riksdagen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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kr/år30 per ingående verksamhet och per familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet, för den gemensamma kostnaden 

kopplad till samordnaren. Detta gäller både vid tecknande av nya lokala 

samverkansavtal och vid redan befintliga lokala samverkansavtal.  

Alla nya etableringar av familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter ska från och med att detta avtal träder i kraft dela lika på 

gemensamma kostnader mellan de ingående verksamheterna, om inte 

annat överenskommes i det lokala samverkansavtalet.  

Gemensamma kostnader utgörs av kostnader kopplade till samordnaren, 

kostnader kopplade till gemensamma insatser enligt verksamhetsplan och 

kostnader kopplade till gemensamma lokaler. 

Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en 

miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare 

samt ett konferensrum och ett personalrum. 

Till kostnader som är kopplade till gemensamma lokaler ingår bland annat 

hyra för gemensamma ytor, lokalvård, gemensamma möbler, lås och 

inbrottslarm, brandskyddsutrustning, utrymnings- och överfallslarm, IT, 

skrivare och liknande.   

 

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet 

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt.  

Barnhälsovården får ersättning utifrån egen samlokalisering eller icke 

samlokalisering i enlighet med Krav- och kvalitetsbok Vårdval 

Vårdcentral.31 

Barnmorskemottagningen får ersättning i enlighet med 

vårdöverenskommelse mellan regional nämnd och styrelsen för 

Regionhälsan. 

För kommunernas del skapas förutsättningar att ingå i en familjecentral 

eller familjecentralsliknande verksamhet vid nyetablering genom 

 
 

30 Ersättningsbeloppet avser år 2023. Därefter årlig indexuppräkning enligt 
prisindexet PKV, SKR.  
31 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  

 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
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tillsättande av resurser. Därefter hanteras kommunernas finansiering 

genom ordinarie budgetprocess.  

 

15. Lokala samverkansavtal 

Det lokala samverkansavtalet bör bestå av två olika delar – ett 

samverkansavtal som hanterar verksamheterna och samverkan dem 

emellan samt ett nyttjanderättsavtal som hanterar lokaler och hyror.  

Se bilaga 1 för mall av ett lokalt samverkansavtal och bilaga 2 för mall av 

ett lokalt nyttjanderättsavtal. 

Mallarna är förslag på hur respektive avtal kan utformas.  I avtalen kan 

den lokala styrgruppen lägga till rubriker och innehåll utifrån behov. I 

nyttjanderättsavtalet kan även en del av punkterna redan ha reglerats i 

samverkansavtalet.  

Ett lokalt samverkansavtal ska dock innehålla följande punkter: 

- Avtalsparter och placering 

- Avtalstid 

- Avtalets utgångspunkter 

- Syfte med avtalet 

- Familjecentralens syfte och mål  

- Parternas gemensamma ansvar 

- Parternas enskilda ansvar 

- Styrgrupp 

- Samordnare 

- Personalgrupp 

- Sekretess och informationsöverföring 

- Finansiering  

- Ändring och tillägg i avtalet 

- Tvist 

- Underskrift 
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16. Utvecklingsområden 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har ett antal framtida 

utvecklingsområden identifierats. Utvecklingsområdena har framkommit 

genom de underlag som fungerat som utgångspunkt för arbetet.32 

Utvecklingsområdena faller inte inom ramen för framtagandet av detta 

samverkansavtal och är så pass omfattande att de kräver egna processer.  

- En länsgemensam utvecklingsgrupp behöver tillskapas för att 

omhänderta utpekade och kommande utvecklingsfrågor i 

samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter. Utvecklingsgruppen behöver kopplas till en 

länsgemensam styrgrupp med ansvar kring barn och unga-frågor. 

 

- En länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 

kvalitetssäkring behöver tas fram.  

 

- Länsgemensamma utbildningsinsatser för de som arbetar på och 

med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

behöver tas fram. Kunskap om familjecentrerat arbetssätt behöver 

också säkerställas hos både personal och styrgrupper.  

 

- Förutsättningarna för att utöka åldersspannet för familjecentraler 

och familjecentralsliknande verksamheter till och med 12 år 

alternativt 17 år behöver utredas. Det finns också ett behov i 

samband med detta att utreda förutsättningarna för att utveckla 

samverkan med ungdomsmottagningarna med målsättningen att få 

till stånd en mer stödjande helhet, utan glapp för barn och unga. 

Utifrån samma resonemang bör också utredas om samarbetet med 

tandvården ska vidareutvecklas länsövergripande i 

verksamheterna.    

 

- Arbeta för en gemensam verksamhetsutveckling som till exempel 

kan innefatta tillvägagångssätt att nå familjer i behov av stöd, 

speciellt i utsatta områden.  

 

 
 

32 Se stycke 5, Styrande dokument och lagstiftning. Utgångspunkt för 
utvecklingsområdena har främst varit Slutrapport regional översyn av 
familjecentraler (2016), Acando och Utvärdering av samverkansorganiseringar för 
familjecentrerat arbetssätt i Göteborg (2018), Arthur D Little. 

https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FRegional%20%C3%96versyn%20av%20familjecentraler%5Fslutrapport%20%282016%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
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- Ett vägledande dokument avseende familjecentralers och 

familjecentralsliknande verksamheters lokaler behöver tas fram.   

 

- En rutin för tillvägagångssätt vid nyetablering behöver tas fram. 

Rutinen bör inkludera behovs- och resurskartläggning inför beslut 

om nyetablering.  

 

- En långsiktig och övergripande utvecklingsplan för hela länet kring 

behov och lokalisering av familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter behöver tas fram. Syftet med 

planen är att kunna prioritera och täcka behov för att genom det 

säkerställa mer jämlik vård, stöd och omsorg.   
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Bilaga 1. Mall för lokalt samverkansavtal 

 

Lokalt samverkansavtal 

(vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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1. Avtalsparter och placering 

 
Namn på ingående barnavårdscentral (BVC), Västra Götalandsregionen 

(VGR), organisationsnummer 232100–0131 eller namn på företaget och 

deras organisationsnummer.  

Namn på ingående barnmorskemottagning, Regionhälsan, Västra 

Götalandsregionen (VGR), organisationsnummer 232100–0131 

Namn på ingående avdelning/enhet inom socialtjänst, förvaltning, 

kommunens namn och org.nr xxxxxx-xxxx. 

Namn på ingående öppen förskola, förvaltning, kommunens namn och 

org.nr xxxxxx-xxxx. 

Familjecentralen / den familjecentralsliknande verksamheten xx är 

lokaliserad på här skrivs besöksadressen till verksamheten. 

Utifrån samverkansavtalet för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland betecknas verksamheten som en 

familjecentral /familjecentralsliknande verksamhet. Utåt mot 

befolkningen kallas verksamheten för familjecentralen xx. Nedan benämns 

verksamheten därför som familjecentral. 

 

2. Avtalstid 

 
Avtalet gäller från xxxx-xx-xx till xxxx-xx-xx med möjlighet till max 12 

månaders förlängning. Förlängning ska vara skriftlig och beslutad av 

samtliga avtalsparter. 

Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas 

övriga parter skriftligen med sex månaders varsel. 

Rekommendation: Avtalstiden bör vara minst 3 år men inte längre än 5 år. 

Minst tre år ger verksamheten ro att arbeta och implementera vad som 

står i avtalet. Om avtalstiden är mer än 5 år finns det en risk att avtalet blir 

inaktuellt och inte följer förändringar i omvärlden. Om det finns en 

gemensam lokal bör samverkansavtalet följa hyresavtalet om inte 

hyresavtalet/-en är längre än 5 år. 
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3. Avtalets utgångspunkter 

 
Följande styrdokument ligger till grund för avtalet:  

- Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland (dnr xxxx).  

- Eventuell avsiktsförklaring mellan nämnd och kommun (dnr xxxx). 

- Fyll på med övriga eventuella styrdokument.  

 

 

4. Syfte med avtalet 

 
Syftet med avtalet är att säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet 

och kvalitet i familjecentralens verksamhet samt familjecentralens roll i 

kommunområdets familjecentrerade arbete. Detta avtal reglerar 

verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde 

och finansiering av gemensamma resurser utöver lokaler. Hänvisa till 

aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och utgå från 

”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

5. Familjecentralens uppdrag och mål 

 
Familjecentralens övergripande uppdrag och mål 

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 7.  

 

Familjecentralens lokala mål och uppföljning  

Styrgruppen ska tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. 

Alla verksamheter i familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och 

utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att det årligen upprättas en 

gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering.  
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6. Parternas gemensamma ansvar 

 
Parterna ska tillsammans skapa en verksamhet som möter de behov som 

finns hos målgruppen och som motsvarar behovet i det geografiska 

området. Parterna ansvarar för att upprätta verksamhetsplan och 

uppföljningsbara mål samt att följa verksamhetens utveckling enligt de 

fastställda målen och riktlinjerna. Parterna har också ansvar för den 

gemensamma kompetensutvecklingen hos personalgruppen.  

Parterna ansvarar även för att avsätta gemensam tid för personalgruppen 

att ha samverkansmöten. För samverkansmöten, där alla 

samverkansparter är representerade, avsätts xx timmar/månad. På dessa 

möten behandlas till exempel utvecklingsfrågor och samverkansaktiviteter. 

Lokalfrågor ska behandlas på tid då de som arbetar i lokalerna deltar. 

 

7. Parternas enskilda ansvar 

 
Varje avtalspart har ansvar för sin egen verksamhet och personal. Varje 

chef ansvarar för att familjecentralen blir en del av respektive avtalsparts 

ordinarie verksamhet. Varje avtalspart ansvarar för att respektive personal 

har: 

- Utrymme för samverkan i sin tjänst. 

- Möjlighet till gemensam utbildning och kompetensutveckling. 

- Kunskap om familjecentrerat arbetssätt. 

- Kunskap kring rutiner för dokumentation och sekretess.   

 

8. Styrgrupp  

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.1.  

Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser.  

 

9. Samordnare 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.2 och 14.1.  
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Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser. Beskriv 

samordnaruppdragets omfattning (tjänstegrad) och uppdrag för 

samordnaren. 

Gällande finansiering av samordnartjänsten, se avsnitt 15 i detta avtal.  

 

10. Personalgrupp  

 
Ange aktuell personal som bemannar familjecentralen.  

 

11. Sekretess och informationsöverföring 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 13.  

 

12. Systematiskt brandskyddsarbete 

 
Styrgruppen ansvarar för att det upprättas samt bedrivs ett systematiskt 

brandskyddsarbete i de gemensamma lokalerna på familjecentralen, för de 

verksamheter som finna i lokalerna. Styrgruppen utser även SBA ombud 

som har ansvaret för att bedriva SBA ronder i dessa ytor, utför kontroller 

på brandlarmet samt genomför utrymningsövningar. Det ska även finnas 

en plan för utrymning i de gemensamma ytorna där avsökning av dessa 

ingår. Det ska finnas en gemensam återsamlingsplats för att underlätta 

kontakt vid en utrymning. 

 

13. Hot och våld 

 
Incidenter gällande hot och våld kan inträffa och en gemensam plan för 

detta tas fram utav berörda verksamheter. 

 

14. Försäkring 

 
Respektive verksamhet försäkrar sina inventarier. Den verksamhet som 

har störst andel av familjecentralens lokaler försäkrar även de inventarier 

som finns i de gemensamma ytorna.  
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15. Finansiering 

 
Lokaler 

Hänvisa till aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och 

utgå från ”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

Personalkostnader 

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal 

och för andra verksamhetsspecifika kostnader.  

 

Samordnare  

Kostnaden för samordnaren ska delas lika mellan de basverksamheter som 

ingår i samverkan kring familjecentralen. Se Samverkansavtal 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra 

Götaland, avsnitt 14.1.  

Ange kostnad för samordnaren, anställande part och upplägg för 

ersättning från övriga ingående verksamheter.  

 

16. Ändringar och tillägg i avtalet 

 
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den 

verksamhet som avtalet avser kan komma att förändras till följd av ny 

lagstiftning, beslut inom respektive huvudman eller annat. Skulle sådana 

förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast informera 

övriga avtalsparter om detta.   

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande skriftligen 

godkännas av parterna. 

 

17. Tvist 

 
Tvist mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal löses i 

samförstånd mellan parterna. Om tvist om tolkning eller tillämpning av 

avtalet inte kan lösas i samförstånd mellan parterna, lyftes frågan till 

respektive huvudman. 
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18. Underskrift 

 
Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar där parterna tagit var 

sitt original. 

 

 

Datum och ort     Datum och ort 

För öppen förskola    För mödrahälsovård  

Ange förvaltning,     Västra Götalandsregionen 

xx kommun  

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För ange förvaltning för socialtjänst  För xx vårdcentral, BVC 

xx kommun                           Västra Götalandsregionen

    

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För (tex bibliotek)    För (tex tandvården) 

 

      

Namn      Namn 

Titel      Titel 
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Bilaga 2. Mall för lokalt nyttjanderättsavtal 

 

Lokalt nyttjanderättsavtal 

(vid sidan av ett lokalt samverkansavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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OBS! Nyttjanderättsavtal har inga formkrav. Tänk på att detta endast är ett 

förslag på hur ett nyttjanderättsavtal kan utformas och att det eventuellt 

inte täcker alla punkter som kan vara aktuella för just er. En del av 

punkterna regleras eventuellt redan i samverkansavtalet. Ta bort och lägg 

till rubriker utefter vad ert behov är.  

1. Avtalsparter och lokalisering 

 
(1) Y, organisationsnummer (Upplåtaren) och 

(2) X, organisationsnummer (Nyttjaren) 

gemensamt benämnda som parterna. 

Familjecentralen / familjecentralsliknande verksamheten zz är lokaliserad 

på adress zz.  

 

2. Nyttjanderättens omfattning och ändamål 

 
Y upplåter härmed nyttjanderätten avseende Familjecentralen zz på 

adressen zz till X på nedanstående villkor. 

Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar… till exempel lokaler, ytornas 

storlek, parternas andel, årlig kostnad i ett visst basårs prisnivå.  

 

3. Nyttjanderättsperiod, uppsägningstid och förlängningstid 

 
Avtalet gäller fr.o.m. 20xx-xx-xx och tills vidare alt tom 20xx-xx-xx. 

Avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som 

inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Uppsägningen ska 

vara skriftlig. 

Vid behov om förlängning av upplåtelsen ska….  

 

4. Ersättning för upplåtelsen 

 
Y ersätts med zz kronor per månad/år/kvartal. 

Betalningsvillkor... 
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Ersättningen omfattar till exempel uppvärmning av lokalen, vatten, 

avlopp, ventilation och el, avfallshantering, trappstädning och 

snöröjning/sandning och som inte framgår av tidigare punkter. 

 

5. Upplåtarens åtaganden 

 
Upplåtaren ansvarar för att….. 

 

6. Nyttjarens åtaganden 

 
Nyttjaren ansvarar för att…  

 

7. Överlåtelse av nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Y:s samtycke. X 

får inte heller upplåta rättighet som helt eller delvis härrör från detta avtal 

utan Y:s samtycke. 

 

8. Nedsättning av ersättningsbeloppet 

 
Exempelvis:  X har rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet när Y 

brister i sin underhållsskyldighet enligt detta avtal och gällande rätt. 

Exempelvis: Om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten och detta sker 

utan X vållande har X rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet 

och, om hindret är av så väsentlig art att det helt hindrar utförandet av X 

verksamhet, att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om hindret 

har resulterat i ekonomisk skada för X äger X rätt att få denna skada 

ersatt. 

  



 Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland 

Mall Nyttjanderättsavtal 
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9. Hävning av nyttjanderätten 

 
Exempelvis:  Part får häva avtalet om motparten inte fullgör sina 

åtaganden enligt avtalet och rättelse efter påminnelse inte sker utan 

dröjsmål och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

 

10. Force Majeure 

 
Exempelvis: Oförutsägbara händelser som omfattande arbetskonflikter, 

miljö- och naturkatastrofer samt allvarlig smittspridning eller annan 

omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar en part 

från att fullfölja skyldigheter som följer av avtalet befriar sådan part från 

dessa skyldigheter. 

 

11. Ändringar och tillägg till nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftliga och 

undertecknas av båda parter för att vara giltiga. 

 

12. Underskrift 

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 

har tagit varsitt. 

Ort, datum 

 

------------------------------------ 

Y 

 

 

------------------------------------ 

X
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Bilaga 3. Barnmorskemottagningens uppdrag och 

åtagande 

Utifrån att det finns en nationell brist på barnmorskor i Sverige i nuläget 

behöver barnmorskemottagningens åtagande och uppdrag kopplat till 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter anpassas och 

begränsas en tid framöver. Under avtalstiden gäller följande 

förutsättningar för barnmorskemottagningens deltagande i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter:  

- Barnmorskemottagningen prioriterar socioekonomiskt utsatta 

områden med full samlokalisering och permanent 

barnmorskemottagning på plats. 

 

- Inget krav på samlokalisering i övriga, icke-socioekonomiskt svaga, 

områden, utan i dessa fall sker samverkan med övriga 

verksamheter genom lokala samverkansavtal för 

familjecentralsliknande verksamhet. 

 

- Barnmorskemottagningen samverkar på individnivå 

(överlämningar, konsultation förebyggande socionom, SIP och så 

vidare) i den omfattning det behövs utifrån den gravida/det 

väntade barnets behov. 

 

- Barnmorskemottagningen förlägger en träff per föräldrautbildning 

lokalt på plats på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten i samverkan med övriga basverksamheter på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

 

- Barnmorskemottagningen deltar på samverkansmöten på generell 

nivå utifrån uppdrag. En barnmorska representerar vid möten, ca 6 

timmar/termin. Vid behov av mer tid tas frågan via den lokala 

styrgruppen. 

 

- Enhetschef från barnmorskemottagningen ingår i den lokala 

styrgruppen och delta på dess möten fyra gånger per år. 

 

- I de fall barnmorskemottagningen inte är samlokaliserad närvarar 

inte barnmorskan vid möten som berör lokaler, städ, sophantering 

och liknande.  
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- Barnmorskan närvarar inte vid planering och utförande av 

samverkande verksamheters aktiviteter såsom utflykter och 

liknande.  

 

- Gemensam utbildning för medarbetare på familjecentralen 

planeras i styrgrupp och beslutas av chef för respektive verksamhet. 
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Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Handläggare 
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Datum 

2022-11-29 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00202 3.7.2.0 
 

  

 

Remiss – Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till nytt 

samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i 

Västra Götaland med de synpunkter som framförs och översänder detta till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att skapa 

ett gemensamt styrdokument för alla familjecentraler i länet. 

Samverkansavtalet har sedan skickats som remiss till alla berörda nämnder, 

styrelser och kommuner i Västra Götalandsregionen.  

Enhetschefen för de öppna förskolorna inom Förskoleförvaltningen har 

deltagit i framtagandet av samverkansavtalet.  Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, däribland enhetschef för Förebyggande IFO, har 

varit med och lämnat synpunkter under framtagandet. Synpunkter har även 

beaktats utifrån ett första förslag och fram till det slutgiltiga förslaget till 

samverkansavtal. I ett första förslag fanns skrivningar om hänsyn till resurser 

och budget som bedömdes inte höra hemma i ett övergripande avtal. Dessa 

delar har förändrats och lyfts bort. Eventuell reglering kring detta får sedan 

göras i de lokala avtalen. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens synpunkter på samverkansavtalet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser det som positivt att ett 

samverkansavtal tagits fram där samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt 

Västra Götalandsregionen deltagit. Nämnden ställer sig även positiva till att 

basverksamhet, uppdrag och samverkan i familjecentralen beskrivs tydligt under 

avsnitt 10. 

Under lokala samverkansavtal Bilaga 1:1 behöver ett tillägg göras med att 

Kulturförvaltningen är en samverkanspart i familjecentralerna i Borås Stad 

utöver de fyra basverksamheterna som ska ingå för att få benämnas som en 

familjecentral. 
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Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Individ- och familjeomsorgsnämnden ombetts yttra 

sig över är nämnden inte beslutande instans.  

Nämnden ser dock att det samarbete som bedrivs inom en Familjecentral eller 

under familjecentralsliknande former som mycket väsentligt för att ge barn 

goda förutsättningar att utvecklas och få samt bibehålla en god hälsa. Ett tydligt 

samarbetsavtal underlättar de lokala avtal som ska skrivas baserat på det 

gemensamma för Västra Götalandsregionen och förutsätts därmed leda till 

bättre samverkan som gynnar barnen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Remiss – Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

2. Samverkansavtal Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 

Västra Götaland - remissversion  

 

3. Remissmissiv - Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

4. Enkät remissvar samverkansavtal 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 169 Dnr GVUN 2022-001731.1.3.1 

Utökat uppdrag för elevombudet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom att uppdraget för 
Borås Stads elevombud utökas till att även omfatta skolformerna gymnasieskola 
och gymnasiesärskola från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås stad har sedan 2018 ett elevombud för grundskolan. Elever på 
kommunala och fristående grundskolor kan vända sig till elevombudet med 
frågor och för att få stöd i frågor kring kränkande behandling och andra 
skolfrågor. I första hand uppmanas vårdnadshavare och elever att försöka lösa 
de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan, men i 
fall då frågorna blivit infekterade kan elevombudet stötta genom att fungera 
som en neutral part och fungera som en länk mellan vårdnadshavare/elev och 
skolan eller förvaltningen.   

Tjänsten som elevombud tillhör Stadsledningskansliet. Det finns utrymme för 
att utöka uppdraget till att även omfatta gymnasieskolan. Förvaltningen 
bedömer att det även inom gymnasieskolan förekommer ärenden där en neutral 
part kan bidra till en förbättrad dialog mellan skolan och 
elever/vårdnadshavare. Uppdraget kan därför med fördel utökas till att omfatta 
även gymnasieskolan. Detta har stämts av med Stadsledningskansliet. 
Ambitionen är att uppdraget ska omfatta även fristående gymnasieskolor och 
dessa kommer att kontaktas inför det utökade uppdraget. 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 174 Dnr GVUN 2022-002081.1.3.1 

Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över 
remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade 
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i 
gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd; Yttrande 
över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 
nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
rubricerad remiss med sista svarsdatum den 21 november 2022.  

Nämndens presidium har kommit överens om att nämndens ordförande avger 
ett så kallat ordförandebeslut i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till 
nämndens sammanträde den 13 december för godkännande av vidtagen åtgärd.  

Yttrandet har expedierats till Skolverket samt för kännedom till 
Kommunstyrelsens diarium den 21 november 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Expedierat yttrande (ordförandebeslut) över remiss 

2. Remiss, Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 
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Godkännande av vidtagen åtgärd – Yttrande över 

remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade 

programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i 

gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter 

till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd; Yttrande 

över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 

nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 

möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 

rubricerad remiss med sista svarsdatum den 21 november 2022.  

Nämndens presidium har kommit överens om att nämndens ordförande avger 

ett så kallat ordförandebeslut i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till 

nämndens sammanträde den 13 december för godkännande av vidtagen åtgärd.  

Yttrandet har expedierats till Skolverket samt för kännedom till 

Kommunstyrelsens diarium den 21 november 2022. 

  

Beslutsunderlag 

1. Expedierat yttrande (ordförandebeslut) över remiss. 

2. Remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 

nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 

möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

Samverkan 

Yttrandet har samverkats via e-post 2022-11-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Maria Gustafsson 

Förvaltningschef 
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Pär Sundbaum 
Handläggare 
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Yttrande över remiss avseende Skolverkets förslag till 

ändrade programstrukturer för de nationella 

yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av 

ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla 

yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslagen i remissen och 

lämnar synpunkter om tänkbara konsekvenser. 

Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 13 december för 

godkännande av vidtagen åtgärd. 

Sammanfattning 

Den 6 april i år beslutade Riksdagen om ökade möjligheter till grundläggande 

behörighet på alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Lagändringarna 

tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023.  De nya 

bestämmelserna möjliggör för alla elever på yrkesprogram att nå grundläggande 

behörighet till högskolan. Skolverket remitterar nu förslag till ändrade 

programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med 

anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet inom alla 

nationella yrkesprogram och yrkesdansarutbildningen. 

För att säkra elevens rätt att både läsa det som krävs för grundläggande 

behörighet och fördjupa sig i sitt yrkeskunnande, ökar yrkesprogrammens 

omfattning i sitt grundupplägg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är i stort positiv till förslagen till nya 

programstrukturer för yrkesprogrammen, men vill samtidigt peka på vikten av 

att ta hänsyn till de farhågor och problem nämnden redogör för nedan. Detta 

handlar om omfattning av programstrukturernas utökning, organisatoriska 

utmaningar, kompetens- och personalförsörjning samt ekonomiska 

förutsättningar och konsekvenser. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av remissens olika 

förslag.  
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I den beslutade propositionen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet 

på yrkesprogram (prop. 2021/22:94) anges att syftet med förändringen är att 

göra yrkesprogrammen mer attraktiva för elever som ännu inte bestämt sig för 

om de vill studera vidare efter gymnasieskolan eller inte. För att öka 

yrkesprogrammens attraktionskraft är det enligt Regeringen angeläget att 

utbildningarna ger eleverna många valmöjligheter efter gymnasieskolan. 

Regeringen konstaterar i propositionen att elever på yrkesprogram visserligen 

redan har rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet men att det 

inte alltid fungerar i praktiken.  

Regeringen påtalar att det konstaterades i Gymnasieutredningen att det visat sig 

vara svårt för många att realisera denna rättighet i praktiken, till exempel på 

grund av schemakrockar i samband med arbetsplatsförlagt lärande. Detta leder 

till att många elever väljer bort grundläggande behörighet. Regeringen bedömer 

att förslaget om att yrkesprogrammen ska innehålla det som krävs för att 

eleverna ska uppnå grundläggande behörighet kommer att medföra att skolorna 

på ett tidigare stadium måste ta tag i dessa typer av planeringsproblem. Därmed 

ökar elevernas faktiska möjligheter att läsa det som behövs för att de ska uppnå 

grundläggande behörighet. 

I propositionen lyfts att elever som väljer ett yrkesprogram ska kunna känna sig 

helt säkra på att de dels har möjlighet att söka jobb där arbetsgivaren ställer 

krav på yrkeskunnande, dels kan gå vidare till högre studier.  

För att säkra elevens rätt att både läsa det som krävs för grundläggande 

behörighet och fördjupa sig i sitt yrkeskunnande, ökar yrkesprogrammens 

omfattning i sitt grundupplägg. Yrkesprogrammen Barn- och 

fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Vård- och 

omsorgsprogrammet utökas till 2 700 gymnasiepoäng och övriga yrkesprogram 

utökas till 2 800 gymnasiepoäng. 

Elever kan välja bort kurser för grundläggande behörighet. 

Av propositionen framgår vidare att elever som vill fokusera på programmets 

yrkesinriktning och inte är intresserade av att läsa in grundläggande behörighet, 

ska ha möjlighet att välja bort detta. En elev som har klarat av ett fullständigt 

program i gymnasieskolan kommer därmed att ha betyg i en omfattning om 

2 500–2 800 gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan. Detta innebär att 

eleverna på yrkesprogrammen även fortsättningsvis kommer att ha möjlighet att 

läsa ett yrkesprogram inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng. Vidare framgår av 

propositionen att dagens möjligheter för elever att läsa de ämnen i den 

omfattning som krävs för grundläggande behörighet som individuellt val ska 

kvarstå. Möjligheten för huvudmän att erbjuda elever att läsa det som krävs för 

grundläggande behörighet inom ramen för programfördjupningen ska också 

finnas kvar. Därmed kommer även dagens möjligheter att uppnå grundläggande 

behörighet inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar. Enligt 

Regeringen ska det dock vara elevens eget val om det individuella valet eller 

programfördjupningen ska användas till att läsa det som krävs för 

grundläggande behörighet eller användas till annat som huvudmannen erbjuder. 
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Skolverket planerar att bistå huvudmän med informationsinsatser inför ett 

införande av grundläggande behörighet på yrkesprogram inom gymnasieskolan. 

Skolverket planerar även att genomföra ytterligare informationsinsatser till 

huvudmännen om ändrade programstrukturer efter att Skolverkets 

generaldirektör tagit beslut. 

I propositionen redogörs också för de ekonomiska konsekvenserna för 

kommunerna och det anges att staten kommer att kompensera kommunerna 

för de ökade kostnader som förslaget innebär. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens synpunkter på 

remissförslaget; 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till förslagen till nya 

programstrukturer för yrkesprogrammen men efter samråd med de kommunala 

gymnasieskolorna som erbjuder yrkesprogram har synpunkter på förslagets 

eventuella konsekvenser samlats in. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

påtalar vikten av att ta hänsyn till följande farhågor och tänkbara konsekvenser:  

1. Omfattning av programstrukturernas utökning. 

Elever på yrkesprogram kommer behöva läsa fler gymnasiepoäng än elever på 

högskoleförberedande program. Elevernas studietid förtätas. Befarade effekter 

kan vara att eleverna inte orkar fullfölja sina individuella studieplaner, tappar 

motivationen och hoppar av behörighetsgivande kurser.  

2. Organisatoriska utmaningar. 

Enligt förslaget ska eleverna ha möjlighet att välja att läsa behörighetsgivande 

som gymnasiegemensamt ämne, programfördjupning eller individuellt val. 

Detta ställer höga krav på skolans organisation så att dessa möjligheter säkras 

för varje elev och görs tillräckligt attraktiva för att utökningen av 

programstrukturen ska ge en reell effekt. 

Särskilt bör lärlingsutbildningens situation beaktas. Lärlingselever har ofta 

mycket långa dagar både i skolan och på APL-platsen vilket medför att 

utrymme för ytterligare kurser saknas. 

3. Kompetens- och personalförsörjning. 

Gymnasieskolor med yrkesutbildningar behöver säkerställa tillgång till 

kompetent personal i god tid. Då många utbildningsanordnare behöver sätta 

igång rekryteringsprocessen samtidigt kommer brist på legitimerad personal 

uppstå. Farhågor finns om att svårigheter att rekrytera legitimerad personal i ett 

redan ansträngt läge äventyrar möjligheterna att säkerställa elevens lagstadgade 

rätt. 

4. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. 

Då de flesta yrkesprogrammen utökas med 300 poäng kommer det att medföra 

en påtaglig ekonomisk konsekvens för utbildningsanordnaren. Utökningen av 

programstrukturerna riskerar öka kostnaderna på ett svåröverskådligt sätt, då 
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eleverna ska erbjudas många olika möjligheter att kombinera kurser i sin 

utbildning. Detta kan till exempel leda till många små undervisningsgrupper. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss, Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 

yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till 

grundläggande behörighet på alla yrkesprogram 

 

Samverkan 

FSG, via e-post 2022-11-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Skolverket 

2. Kommunstyrelsens diarium för kännedom 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

 



 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress: Stationsgatan 3 
Tel: 010-43 45 200 
Fax: 010-17 30 123 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

Svar från Västtrafik angående skrivelse: Skrivelse 
till Västtrafik  

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har mottagit en skrivelse från i Borås Stad, undertecknad 

kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson.  

I skrivelsen beskrivs att avståndet mellan hållplatserna Åsbogatan/Allégatan och 

Söderbro är problematiskt, då byten mellan linje 1 och 2 blir otillgängliga för de 

som inte har möjlighet att gå långa sträckor.  

Vidare skriver Borås Stad att man önskar en dialog om hur vi bäst löser den 

uppkomna situationen och problemen det medför för resenärerna tillsammans. 

Kommunstyrelsen önskar att Västtrafik kontaktar ansvarig tjänsteperson för 

vidare arbete. 

Svar 

Anledningen till att Västtrafik valde att inte trafikera med linje 1 via Södra torget 

från start berodde på ovissheten om risken för störningar kopplade till 

föraravlösningar. Detta skedde i samråd mellan Borås Stad, Nobina och 

Västtrafik. De tre parterna var överens om att det är bäst att hålla linjen utanför 

Södra torget från start, men att senare utvärdera om det är möjligt att flytta in den.  

Ansvarig tjänsteperson på Borås Stad och Västtrafik har kontakt i denna fråga, så 

som i alla andra kollektivtrafikfrågor i Borås. Västtrafik utreder i skrivande stund 

möjligheten att trafikera linje 1 via Södra torget.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Persson 

Samhällsutvecklare 

Västtrafik AB 

Skövde 2022-12-13  

 
Handläggare 

Emma Persson  

 Diarienummer 

1-1120-22-1 
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Månadsbrev november
Mikael Hansson
VD

Hej alla goa kollegor. 

Trots tuffare tider har vi lyckats få ihop en budget som ändå ger oss ett utrymme att investera i våra fastigheter
och vårt planerade underhåll samtidigt som vi kan göra en del riktade insatser.  Budgeten klubbades igenom på
styrelsemötet 24 oktober, vilket känns glädjande. Trots ett okej finansiellt utgångsläge måste vi fortsätta att
utveckla vår verksamhet. Vi kommer behöva arbeta smartare och effektivare för att klara ekonomin, och ditt
engagemang är direkt avgörande för om vi kommer att lyckas.   

Vi fortsätter att utveckla vår organisation och vi har rekryterar en del nya goa kollegor till oss. Jag vill att du ska
känna dig trygg med att när vi anställer, eller avslutar anställningar, så kommer vi att informera om det så fort
det är möjligt.  Men beroende på situation dröjer det ibland innan vi officiellt kan berätta om det. Här skulle jag
vilja be dig om en tjänst, bidra inte till ryktesspridning, utan var som sagt trygg i att informationen kommer ut i
organisationen när det är allt är klart. Det kan finnas så många anledningar till att en person inte vill vara publik
med att man söker en ny tjänst och det måste vi alltid respektera.  

Jag har fått frågan från några av er kring mötesfria fredagar? Vi gjorde ett test under 2021 där bland annat alla
chefer provade att ha mötesfria fredagar för att kunna vara mer tillgängliga för sin egen personal. Men resultatet
av testet levde inte upp till förväntningarna och är därför avslutades det. 

Däremot ser jag att vi har en hel del att önska från alla möten som vi både kallar- och kallas till.  Möten skall ha
ett tydligt syfte och mål och personerna som medverkar på mötet skall förstå sin roll och vad de skall bidra med.
Mötet ska även dokumenteras och alla berörda ska veta vad som blev beslutat. Då får vi effektiva möte och vi är
varsamma om varandras tid. Tänk också till när i månaden du kallar till ett möte, för kring varje månadsskifte så
har vi ett extra tryck med då cirka  80 – 100 lägenheter ska byta ägare.   

Att vi tillsammans visar omtanke och försöker sätta oss in i varandras vardag, gör att vi också bygger vår kultur.
En kultur som säger att hos oss är alla ledare som visar vägen genom handling och omtanke.   

Vi är ett fantastiskt bolag som på riktigt kan förändra och utveckla Borås och jag hoppas att du känner tilltro och
tillit i vår gemensamma resa till att vara en bättre värd. 

Trevlig läsning 

Ekonomi
Budget

Vi har nu fått fram en slutlig budget för 2023 som också är godkänd av styrelsen. Vi har redan under 2022 fått
högre materialkostnader och det hänger troligen i även nästa år. 2023 räknar vi också med att vi får betydligt
högre kostnader på grund av inflationen, höjda energipriser och räntor.  Räntan på våra lån är den största
resultatpåverkande kostnaden i budgeten. Räntan kommer stiga med drygt 1 % för 2023 vilket ger oss ökade
räntekostnader med 35 mkr jämfört mot årets prognos.

Vi har under hösten jobbat igenom budgeten tillsammans med alla avdelningar i bolaget för att se vad vi kan
göra för att möta de ökande kostnaderna. Vi har försökt identifiera besparingar som gör att vi ändå kan bedriva
en fortsatt hållbar verksamhet och gott underhåll av våra fastigheter.



2022-11-24 08:31 Månadsbrev november

https://abbostader.sharepoint.com/SitePages/Månadsbrev-oktober(2).aspx 2/13

Efter besparingar har vi landat i en budget med ett resultat för 2023 på 16 mnkr, vilket tyvärr innebär att vi
inte når det av vår ägare, Borås Stad, uppsatta målet på 40 mnkr.

Intäkterna har vi beräknat till ca 599 mnkr. Här finns en stor osäkerhet eftersom inte hyresförhandlingarna
kommit igång än, men det är också osäkert hur hyresintäktsbortfallet kommer utvecklas under 2023. Kommer
våra hyresgäster få svårare att betala hyran? Har vi fortfarande bostadsbrist? Och om inte, är vi en attraktiv
hyresvärd? Vill hyresgäster flytta till nybyggda lägenheter hos annan hyresvärd? Och så vidare.

Bilden visar hur vi räknar med att de
taxebundna kostnaderna, kostnader som vi

inte kan påverka så mycket, kommer att öka.

Här är några exempel på vad vi budgeterat med:
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Under 2023 har budget för trappstäd ökats med 1,4 mnkr jämfört mot innevarande års budget.  Detta är ett led i
att "nollställa" våra områden.

För reparationerna räknar driftteknikerna med att delvis vara i kapp med våra VVS-arbeten vilket ger en
kostnadsbesparing på ca 1,2 mnkr. Kostnader för skador beräknas öka med 1 mnkr. Lås, nycklar och passage
beräknas öka med 1 mnkr. I övrigt ingår det en viss ökning på grund av kompensation för inflation, men framför
allt behövs ett annat arbetssätt för att bolaget ska kunna hålla en för övrigt relativt stram budget.

Sophanteringen ökar med närmare 2 mnkr jämfört mot 2022, dels på grund av beräknad kostnadsökning med 8
% dels förändrat system, men även avseende tömningsfrekvens.        

Fjärrvärmen ökar med drygt 4 mnkr, dels på grund av allmän kostnadsökning, dels för våra nya fastigheter. Men
i den beräknade ökningen ingår även en minskning av fasta avgifter med att optimera flödesabonnemang, 500
tkr. Under 2023 genomförs också diverse fastighetsförbättringar för att minska våra totala kostnader för
uppvärmning.

Det planerade underhållet minskas med 7 mnkr jämfört med budget 2022 men då ingår ändå ett test med en ny
variant för köksrenoveringar, via Modexa med 5,8 mnkr. (Budget 2022 ökades det planerade underhållet för att
inrymma några större renoveringsprojekt.)

Avskrivningarna kommer att öka relativt mycket på grund av att våra nya fastigheter aktiveras 2022. Det är även
sista året med de ökade avskrivningar som tidigare beslutats om för några av våra fastigheter.

Personalkostnaderna har ökats med en projektanställd medarbetare på HR och en utökning inom besiktning.
Besiktning ökar sin bemanning för att möta ett ökat inre underhåll samt en annan hantering av skador jämfört
med hur processen ser ut i dag.

På grund av nytt pensionsavtal för Kommun och Region kommer våra pensionskostnader öka med drygt 3,5
mnkr under 2023.
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Workshop

Ekonomiavdelningen anordnade under oktober månad en workshop, för att på ett lättsamt sätt informera om
arbetssätt och nyheter inom området som belyser avtal, fakturahantering och analys av vårt resultat. Vi hade en
solig förmiddag med frukostmingel och därefter fyra olika workshops. Det kändes som att intresset var stort, och
ekonomienheten vill tacka för visat intresse och engagemang.

En av nyheterna var att vi har tagit fram ett arbetssätt för hur vi bestrider leverantörsfakturor som vi anser vara
felaktigt ställda. Kontakta ekonomienheten om du vill ha hjälp med att komma i gång med ett bra arbetssätt av
bestridande, men gå gärna också in på          Hemmaplan – Ekonomi - Leverantör där du hittar mer information.

Efter workshopen ställdes några frågor i en enkel enkät, och intresset är stort för en uppföljning, och den är vi
redan i färd med att planera.        

Fastighetsutveckling
Projektgruppen

Projektgruppen har jobbat hårt för att nå de långsiktiga målen om att överträffa kundens förväntan, ha
blomstrande och välmående kvarter, erbjuda livskvalitet med hemmet i fokus och vara stolta medarbetare med
gemensam värdegrund.

Här nedan har vi sammanställt några av de aktiviteter som gjorts hittills i år.
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Aktivitet Antal Specifikt

Nybyggda lägenheter 267  

Takrenovering antal m² 7000  

Fönsterbyte 340 Tullatorget 1-7

Köksrenovering 36  

Tvättstuga, renovering 3 Distansgatan 45, Vejlegatan 3

Badrumsrenovering 43  

Målning trapphus 13  

Byte av ytterdörrar 40 Danska området

Fasadrenovering 3  

Nya balkonger 75 Vindeln och Guldbrandsgatan

Målning källargångar 6  

Byte av Entrépartier 56 Rundeln och Varbergsvägen

Byte av dörrar i källare 54  

Byte av garagedörrar 28 Tullatorget, Fjällgatan, Hällegatan

Dränering runt hus 1 Rundeln 17

Asfalt m² 1500  

Målning fasad m² 1200  

Markanläggning 1 Diana

Renovering av verksamhetslokal 4 Babbel

Ombyggnad och tillbyggnad av verksamhetslokal 1 Hultahuset

Renovering av totalskadade lägenheter brand 2  

Ommålning av hela byggnaden 1 Överstevillan

Avslutade, klara upphandlingar 14  

Inkomna anbud på ovanstående upphandlingar 73  
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Pågående upphandlingar 4 Hansing, Kappl, Nolhaga, Sjöbo torg

Antal fakturor behandlade 1263  

Veckorapporter på Insidan 15  

Skador 142  

Garantibesiktningar 2 år 3  

Garantibesiktningar 5 år 1  

Underhållsbesiktning 1  

Byggmöten 147  

Projekt i detaljplansarbete 8  

Slutbesiktningar 64  

Stora garanti ärenden 6  

 

Teknikavdelningen
Drifttekniker

Våra drifttekniker är inte bara ute och skruvar i våra fastigheter av det som våra hyresgäster felanmäler avseende
värme och ventilation.

Vi arbetar också som ingenjörer av driften för fastigheterna. Styrning för värme, växlare, ventilation, reglerdon,
magnetventiler, shuntar, pumpar, givare av olika slag sammanställs i en så kallad driftbild (se nedan) för
respektive fastighet.

Under de senaste 6 månaderna har vi totalt fått 6225 stycken larm som avviker från antigen gränsvärden eller att
det har slutat att fungera. Larmen får vi till ett överordnat system för styr och regler som heter Webport.

Att åtgärda ett larm kräver inte alltid att bara ”starta om” exempelvis ett ventilationsaggregat, utan kräver ibland
en tidskrävande total genomgång av hela systemet i en felsökningsprocess. Detta sätter krav på stor kompetens
och erfarenhet.  

Denna gruppen bidrar till att optimera energiförbrukningen i våra fastigheter och därmed kostnaderna för
media. Med tanke på att kostnaderna nästa år uppgår till 105 miljoner kronor skulle man kunna påstå att våra
drift(ingenjörer) är en essentiell roll för bolaget.

Drifttekniker el har vi berättat tidigare om i ett månadsbrev. Arbetet kring att byta ut vår belysning i hela
beståndet till led går framåt. I tillägg är även Lennart en stöttning ut i bolaget som kan råda och ge support
både mot projektavdelningen som kvartersvärdar.

Lennart arbetar även med att uppdatera, bygga om och renovera våra elcentraler. Vi optimerar även
centralernas behov av amperstorlekar, som just nu innebär att vi i flertalet fastigheter säkrar ner. Detta i sig ger
oss kostnadsbesparingar av fasta kostnader.
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Enegicontroller

Som stöttning till driftteknikerna finns vår energicontroller Rasmus. Hans främsta uppgift är att i tätt samarbete
med driftteknikerna se på förbrukningar avseende media (varmvatten, kallvatten, värme) och eventuella
avvikelser. Rasmus arbetar också med IMD (Individuell mätdata) för varmvatten, kallvatten och el som vi mäter i
våra lägenheter. Idag har vi ca 1000 lägenheter med IMD.

Andra arbetsområden är exempel vattenbesparingsprojekt, energiuppföljning på genomförda projekt, miljömål
för bolaget, myndighetskrav som; energideklarationer, OVK, radon och sotning av imkanaler.

De senaste 12 månaderna har vi sänkt våra fast kostnader med 5 670 000kr avseende media. Det har vi kunnat
göra för att vi optimerat fjärrvärmeabonnemang, elavtal, energiuppföljningsavtal, fiberavtal. Detta är vår
ekonomichef Anna väldigt glad för 😊

En annan del är uppföljning av, och nya projekt med, solceller. I våra system kan vi följa och övervaka att våra
solcellsanläggningar fungerar som de ska. Nedan är en driftbild för en solcellsanläggning samt producerad solel
för i år.
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Besiktningsmän

Vi gör inte bara besparingar i våra fastigheter. Våra besiktningsmän arbetar med att förädla våra fastigheter
invändigt. Vi vill skapa kundnöjdhet och kunna ge våra kunder vackra och snygga hem. Under året har vi kunnat
möta till viss del av den efterfrågan som våra kunder önskar.

Vi gör renoveringar i våra lägenheter uppgående till nästan 32 miljoner. Vi på besiktning ser att vi har en stor
påverkandegrad avseende NKI och är den avdelningen i bolaget som ibland kan göra en 1:a till en 5:a i
Livesteps.

För året 2022 fram tills idag har besiktningsgruppen gjort totalt 2242 besiktningar och renoverat 2719 ytskikt.

Besiktningsgruppen kommer också att utökas. Vi går från fem besiktningsmän till sex stycken. En internannons
för tillsättningen kommer ni kunna finna på Insidan.

Felanmälan

Under året har nya kollegor anslutit, Susanne och Gisela har varit extraordinärt hängivna i sitt uppdrag med
upplärning. Under året har felanmälan besvarat hela 18 000 samtal.

Som vi informerat om tidigare kommer felanmälan från och med 1 november att omorganiseras och ligga under
Kundcenter med Madde som chef.

Teknisk förvaltare och nyckelansvarig

Vår tekniska förvaltare och nyckelansvarig är inte bara navet ut i bolaget och ger support till våra
förvaltningsavdelningar. Det sker också ett tätt samarbete med andra avdelningar som kundvärdar, uthyrare och
kundärendegruppen.

Där ger vi support i nyckelfrågor, cylinderbyten eller säkerhetsfrågor.

I samarbete med stadens CKS och polis tittar vi på insatser tillsammans för att skapa ett tryggare samhälle och
kan göra riktade insatser i stadsdelar där resurserna krävs just nu.

Som vi informerat om tidigare så gör vi just nu mycket installationer av Iloq låssystem, skalskydd, porttelefoner
och digital tvättstugebokning.



2022-11-24 08:31 Månadsbrev november

https://abbostader.sharepoint.com/SitePages/Månadsbrev-oktober(2).aspx 9/13

Vi ansvarar för utbyggnaden av laddpunkter i hela våra bestånd samt hissar som renoveras och byts.
Myndighetskrav för brandlarm, rökgasluckor, utrymning, garageportar, hissbesiktningar, oljeavskiljare.

Avtal

Just nu lägger teknikavdelningen mycket tid på avtalshantering. Gruppen ansvarar för 11 stycken avtal mot
diverse entreprenörer inom olika yrkesgrupper. I arbetet genomförs entreprenörsuppföljning, fakturagranskning
och avtalsfrågor mm.

Använder ni er av dessa avtal och har funderingar, får ni väldigt gärna vända er till den tekniska chefen.

HR
Friskvårdsbidraget       

Det är dags att lämna in friskvårdskvitton för 2022. Senast 10 december behöver de komma in till HR/Jeanette.

På lönespecifikationen kan du se hur mycket pengar du har utnyttjat hittills i år. 

HLR

Fyra nya tillfällen för Hjärt- och lungräddnings-utbildning är bokade under januari och februari. Inbjudningar till
dessa tillfällen kommer längre fram i höst. Sedan tidigare är 2 tillfällen i november/ december bokade och
inbjudningar skickade.
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Julfirande - Save the date

Vi bjuder på julmat, aktiviteter och härligt umgänge!  Välkommen på julfirande fredagen den 9 december mellan
11-15. Vi träffas i ”garaget” mitt emot Viskaholm. Lunchen kommer att serveras runt 13 så för dig som är van att
äta tidigare, glöm inte bort och ta ett mellis!  

Vi stänger ordinarie verksamhet 10.45 och du anmäler dig genom att klicka här, notera att du också måste
anmäla eventuella matallergier.  

IT
Vi kommer inom kort att byta webbdomän till www.bostaderiboras.se. Det innebär att du som anställd behöver
ändra en del inställningar i din mobil och dator. Mer information kommer att publiceras på Insidan i samband
med domänbytet.

https://forms.office.com/r/GNrSEPJpL7
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Kommunikation
Insidan uppdateras för en enklare vardag

Det är viktigt att vi har tillgång till uppdaterad information och inte minst snabbt hittar den information vi söker.
Så fungerar det inte i dag; en enkät från april visar att en del medarbetare tycker det är svårt att hitta
information och veta vad som är aktuellt. Därför arbetar vi nu med att uppdatera vårt intranät – så att du kan få
en enklare vardag.  

Vi attackerar nedskräpningsproblematiken på ett nytt sätt 

På Hässleholmen kommer vi att testa nya sätt att angripa nedskräpningen. Vi har engagerat en av Sveriges
främsta psykologer inom beteendedesign och tillsammans med teamet på Hässleholmen och
kommunikationsavdelningen ska vi se om vi kan hitta några nycklar för att minska nedskräpningen.  Alla som är
intresserade har möjlighet att följa projektet genom digitala lärträffar och den 11 november 10.30 genomför vi
den första av 4 träffar. Länk till träffen publiceras på Insidan. Välkommen att följa och ta del av projektet.  
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100-årsfirandet… 

Vad ska vi göra? Vi ska ta ytterligare steg i att nyansera bilden av oss som samhällsbyggare.  Vi ska visa att vi
bryr oss om våra hyresgäster, fastigheter och staden i stort.  

Vi intervjuar medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners för att ta reda på hur alla vill bidra och vad man
önskar sig.  

Målet är att vi ska öka stoltheten hos både våra medarbetare och hyresgäster genom inkludering och
samskapande aktiviteter.  

Hur ska vi göra det? Vi ska förpacka befintliga aktiviteter inom bolaget och komplettera dem med några
värdeskapande händelser i ett gemensamt koncept. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och bidra inom
ramen för sin yrkesroll.  

När ska vi göra det? Startskottet är den 13 december 2022 klockan 7.15.  Det är då våra team genomför ett
mobilt luciatåg i alla områden samtidigt!

Vi söker dig som vill prata in radioreklam

Vi söker totalt 12 personer som kan tänka sig att vara delaktiga i vårt 100-årsfirande genom att ställa upp och
spela in allt från ett ord till flera meningar i radio. Hör av dig till kommunikationsavdelningen om du känner att
det här är något för dig.

Varför radioreklam? Radioreklam är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på och i samband med vårt
100-årsfirande så vill vi berätta för boråsarna vart vi är på väg. Vi kommer också att passa på och lansera vår låt
som Adam Englund tog fram 2021.   
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Sue gör sina sista veckor hos oss… 

Det är inte klokt hur fort tiden går, fredagen 25 november avslutar Sue sin LIA-period hos oss. Det var
måndagen 22 augusti som hon för första gången klev in på kontoret med uppdraget att uppdatera vår
befintliga webbplats. Tillsammans har vi arbetat med att förenkla och förtydliga informationen till våra
hyresgäster.  

Men hon har också tagit sig an att skapa ett ärendehanteringssystem för avdelningen. Nu är det din tur att testa
och utvärdera systemet! Du hittar det på Hemmaplan / Kommunikation.  

Även om det är några veckor kvar så vill vi passa på och tacka Sue för hennes stora engagemang och för det fina
arbetet!  Vi önskar dig ett stort lycka till i din fortsatta karriär och som nybliven husägare i Skåne ❤  

Rätt plats i livet - kampanj riktad mot 65+

Just nu rullar vår kampanj för Regementsstaden och 65+ i både digitala och tryckta kanaler.

Vårt konceptboende 65+ vänder sig till dig som fyllt 65 år och inte har hemmaboende barn. Lägenheterna är
vanliga hyresrätter.  Här kan du ta del av härlig gemenskap, aktiviteter och utflykter, om du vill, eftersom husen har
naturliga mötesplatser för dig och dina grannar.  Det handlar helt enkelt om att skapa en enklare vardag för dig
som hyresgäst, så att du hittar rätt plats i livet.



Prognos 2022
Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 

P8
Prognos 2022 

P10

Intäkter 540 321 555 087 562 865 564 018

Fastighetskostnader -426 545 -444 540 -445 486 -444 390

Central administration -57 432 -58 859 -55 933 -54 838 

Resultat före finansnetto 56 344 51 689 61 446 64 790

Finansnetto -25 093 -26 485 -31961 -32 806

Resultat efter finansnetto 31 251 25 204 29 485 31 984

Direktavkastning 2,7% 2,9%  2,8% 2,8%



Prognos oktober vs budget 2022



2022-12-06



Brämhult

• Detaljplan godkänd

• 4 byggnader, 56 lgh

• Lågenergi? Trä?

• 30 punkter hos Mark och Miljödomstol utredda 
efter rekordlånga 1 år och 3 månader. 
Överklagandet till Mark och Miljööverdomstolen 
har avslagits. 

• Nu omstartar för projektering.  



Mjölskivlingen, Sjöbo

Nu är markanvisningsavtalet påskrivet 
från både Bostäder och Staden.

Ca 40 lägenheter.

Detaljplan vunnit laga kraft



Kronängsparken (Försenat ca 1 år pga stadens dröjsmål)
Omtag med LFF där diskussion om 60 barn istället för 120

• Hyresavtal klart för förskola 30 år

• Projekteringsarbetet i full gång

• Upphandling höst 2022

• Byggstart 2023

• Inflytt sommaren 2024?

• Har signat avtal klart med LFF, men diskussioner 
pågår i staden om utemiljö

1 våning förskola i bottenplan (först planerat 2 
plan med förskola)

Ca 60 studentlägenheter på 3 våningar



Sjöbohuset, ombyggnation

• Ombyggnation åt kommunala verksamheter

• Projektering av förfrågningsunderlag pågår.

• Upphandling pågår

• Beräknad byggstart: Ev årsskiftet



Svärdsfästet 4, Gullbrandsgatan Trandared

• Samhällsbyggnadsnämnden har 
2022-02-17 beslutat att anta 
detaljplanen. Planen har överklagats 
och ärendet ligger nu hos Mark & 
miljödomstolen. 

• Ca 60 lägenheter

• Solceller, IMD, bilpool



Västerbro

• Fastighets AB Viskaholm = 25% Bostäder, 
75% Riksbyggen

• Granskningskommentarer kom 3:e oktober, 
några kompletteringar kvarstår. Volym och 
höjder verkar accepterade.

• Ca 330 nya bostäder totalt 

• Försäljning/uppdelning av byggrätter till 
Bostäder och Riksbyggen pågår, Bostäder 
beräknas tilldelas ca 100 lägenheter



Solhem

• Förtätning på egen fastighet

• Ca 50 lägenheter

• Lamellhus samt radhus

• Pågående detaljplan

• Samråd har varit

• Granskning pågått till 4 sep

• Granskningskommentarer kom 6 
oktober, några mindre 
kompletteringar efterfrågas



Kv Marsken 1,2,3

• 3 nyförvärvade fastigheter 2020

• 2 nybyggnationer

• Ca 70 lägenheter

• Detaljplan ej påbörjad

• Samarbetar med Cernera som har 
köpt fastigheten bredvid



Avslutat: Glesvingen, Herrljungagatan 17, gamla 
Swegmarks lokaler

• 107 studentlägenheter

• 57 studenter inflyttade till skolstart

• 50 studenter inflytt slutet av 
september 

• Allt gått enligt plan



Avslutat: Hultahuset
• Ombyggnation åt 

kommunala 
verksamheter: 
Förskola, Mötesplats 
& Fritidsgård 

• Upphandling klar, 
godkänd av styrelse

• Entreprenad pågår

• Klart sommar 2022

• Invigning 15 
september med Borås 
Stad, Olofssons Bygg, 
Ica Hulta, Sisu 
Idrottsutbildarna och 
Hemgården



Avslutat: Kasernen 2. Regementet
• 144 lgh varav 48 trygghetsboende

• Inflyttning 50% 1 maj, och 50% 1 juni 2022

• Ekonomisk prognos enligt plan

• Alla vanliga lägenheterna uthyrda

• 22 av 48 trygghetsbostäder uthyrda. 26 kvar.



Kristiansfält 1 –Avvaktar pga
järnvägssträckningen
• Överstevillan

• Ekoby
• Självförsörjande Off-Grid hus
• Träbyggnation
• Radhus
• Flerfamiljshus



Vi bryr oss om!













Solceller Bostäder i Borås



Agenda
- Strategi

- Förr, nu & framtid

- Anläggningslista

- Ekonomi
- Avskrivningstid
- Återbetalningstid
- Teknisk livslängd



IMD el



Strategi förr
- Installation av solceller vid nyproduktion 

och vid större ombyggnation. Installation 
av IMD-el



Strategi nu

- Installation av solceller vid 
nyproduktion och vid större 
ombyggnation

- Installation av solceller på de 
fastigheter som har hög 
elförbrukning



Strategi framtid
- Installation av solceller vid nyproduktion 

och vid större ombyggnation

- Installation av solceller på de fastigheter 
som har hög elförbrukning

- Installation av solceller på fastigheter 
med tak i rätt riktning och installation av 
fördelarkabel till andra fastigheter

- Installation av solceller och IMD-el i 
befintlig fastighet

- Batterilagring?

- Vindkraft?



Anläggningslista



Produktion 
2022



- Teknisklivslängd
- Växelriktare 15 år

- Solpaneler 30+

- Avskrivningstid 20 år

- Återbetalningstid 11,6 år med 
nuvarande elpris

Avskrivningstid Rundeln 7 & 4

Rörlig kostnad elhandlare 0,326

Rörlig kostnad elnät 0,52

investering 428000

produktion/år (kWh) 43000

besparing/år 36808

Rak återbetalningstid 11,6

Ekonomi och livslängd



Klimatinitiativet – Sveriges allmännytta

Solcller anl.lista med IMD presenterat

Avskrivningstid

Teknisk livslängd

Historik hur man tänkt förr, hur vi tänker nu och framtiden

Energiförbrukning från presentation



Energiförbrukning

- Total elförbrukning

- Total fjärrvärmeförbrukning

- A-temp m2

FJV

ELFJV + EL

A-temp (m2)
kWh/m2



Bostäders förbrukning historiskt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0,0
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kWh/m2 2007 
151,1

2030 
105,8



Fördelning  fjärrvärme och el

Fjärrvärme El

105,5

15,1

kWh/m2



Information
Definition mål: Minska energiförbrukning av el och fjärrvärme, 
kWh/år/Atemp i hela beståndet (Atemp= m² uppvärmd mer än 
10° C)
Mål 2021, 3% förbättring från 2020, dvs 114,95
Klimatinitiativet: År 2030 minska 30% från 2007 = 105,77 
kWh/år/Atemp (År 2020 minskat 21% sedan 2007)
Uppdateringsfrekvens: Årligen
Utgångsläge: Byter hela beståndet till LED-belysning 2022
Ägare: VD
Driver: Fastighetsutvecklingschef

Långsiktigt mål 2030: 105,77 kWh/år/Atemp

Analys och kommentarer av utfall
• 2019: minskat 1,7% jämfört med 2018
• 2020: minskat 3,2% jämfört med 2019
• 2021: Tillfällig ökning pga uträkningen av 

Normalårskorrigeringen som vi mäter enligt. När det är 
kalla år så förbrukas fjärrvärme till avfrostning. Hade 
temperaturen varit likvärdig mot 2020 så hade troligtvis 
stapeln för 2021 varit lägre än 2020.
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136
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kWh Mål

Energibesparing kWh/år/Atemp

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad





Bostäders förbrukning till 2030

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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- Ca 9 000 000 kWh på 10 år

- Ca 1 145 000 kWh per år i rak sänkning

- 6 500 000 till 2022 sedan 600 000 per år
kWh/m2
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Art: Styrelsesammanträde 

Mid: Måndag den 12 december, 2022 kl. 15:00 – 16.43

Plats: IBAB, Fabriksgatan 12 i Borås

Omfattning: § 235 - § 249

Beslutande:
Magnus Johansson, ordförande (S)
Björn Bergquist, vice ordförande (M)
Mohammed Kossir (S)
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Annika Pehrsson (SD)

                 
Ersättare:
Melanija Nehmé-Duranec (S)
Jonas Natt och Dag (SD)
Anders Johansson (M)  
Ulf Landegren (C)

                     Oliver Toivanen (S)
                      
                  Övriga:

Patrik Johansson, VD 
Anna Axekull, fastighetschef (&240 och &241)
Magdalena Graf, protokollssekreterare

§ 235
Sammanträdets öppnande 

Magnus Johansson, ordförande (S) hälsar styrelsen och tjänstepersoner välkomna. 

§ 236
Upprop

Frånvarande:
Melanija Nehmé-Duranec, 
Ulf Landegren (C)
Annika Pehrsson (SD)

§ 237
Protokolljusterare

Styrelsen beslutar 

att jämte Magnus Johansson, ordförande (S) justera dagens protokoll 
       utses Björn Bergquist, vice ordförande (M).
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§ 238
Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 239
Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 240
Information Projekt

Borås Djursjukhuset
- Borås Arena 3.0
- Strömsdal 
- Utveckling av processer
- Info om elbesparningsuppdrag

Fastighetsutvecklingschef informerade om pågående projekt.

Borås Djursjukhuset
Studiebesök i Fredrikstad genomfört.
Projekteringsmöten pågår.
Uppdaterade risk/konsekvensbedömning är genomförd med verksamheten 24 nov. 
Första avstämning gjord med stadsarkitekten.
Det pågår dialog med MEX.

Borås Arena 3.0
Granskning och kalkylering av systemhandling pågår. 
Preliminärkalkyl klar i slutet av december.

Strömsdal
Markmiljöundersökning startar i december och saneringskrav undersöks.

Utveckling av processer
Under våren 2020 har IBAB:s anställda utfört en SWOT analys. En av svagheterna 
som framkom i analysen var att organisationen saknade dokumenterade rutiner för 
olika processer. Processarbete har pågått under 2022 och kommer fortsätta nästa år.

Info om elbesparningsuppdrag
Inför den stundande vintern uppmanas alla att spara el för att inte förvärra läget och 
driva på en stundande elbrist och ännu högre elpriser.
Kommunstyrelsen har givit bolag och förvaltningar i uppdrag att se över möjligheterna 
att minska sin elförbrukning genom kartläggning och genomförande av åtgärder. 

Exempel på genomförda åtgärder på IBAB:
1. Korrigerade drifttider på ventilationsaggregat. 
2. Separerat starttider på ventilation.
3. Konvertering av belysning på kv. Vulkanus 16.
4. Säkerställd information beträffande inställningar och funktion på 
takvärmeanläggningar.
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Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 241

Handlingsplan Klimat & Energi
Bilaga 1 – Uppföljning Avfallsplan

Fastighetsutvecklingschef presenterade IBAB:s handlingsplan för Klimat & Energi.
Handlingsplanen består av olika mål & aktiviteter för minskad klimatpåverkning och 
för klimatanpassning.

Mål och aktiviteter – för minskad klimatpåverkan:
1. Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och kollektivtrafik
2. Byggnation med låg klimatpåverkan 
3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
5. Ökad lagring och upptag av koldioxid 

Mål och aktiviteter – för klimatanpassning:
1. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter.
2. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
3. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
4. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar

Styrelsen beslutar att justera handlingsplanen (genom att ta bort punkt 5) och efter 
det godkänna och lägga handlingsplanen till handlingarna.

§ 242
VD:s rapport nr 24

Ekonomi:

Koncernen, IBAB preliminära resultat t.o.m. 2022-10-31 beräknas 
till 18,0 mkr. Koncernen. IBAB resultat helår 2022 på 12,3 mkr följer budget.
Koncernens nettoinvesteringar tom 2022-10-31 är 3,7 mkr.

Fastighetsrapport: 

Förvärv av ny fastighet
Utredning avseende förvärv av fastigheter pågår. 

Fastigheten Hästen 3 och 4
En inventering av underhållsbehov samt en enkel analys av potentiell utveckling av 
Hästen 3 kommer genomföras. Ett hyresavtal är uppsagt. 

Ryavallen 5 (Borås Arena)
Avsiktsförklaring Borås Arena 3.0 med förstudie pågår. 
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                    Administration/Personal

Information om ägardialogen som genomfördes 15/12. 
Under november har workshop för inriktningsmål klimatneutralitet / cirkulärt 
byggande tillsammans med personal genomförts.
Ökat fokus på genomförande av energieffektivisering/driftsoptimering i 
fastighetsbeståndet. Arbeten pågår till med att byta ut armaturer till lågenergi 
ledbelysning.
Upphandling av varumärkesstrategi pågår. Annonseras i december.
Information gällande uppdragsbrev BBTME och IBAB 220829 från Borås Stad 
Stadskansliet enligt partiöverläggningar dat. 220530. Särskild punkt på 
kommande styrelsemöten. 
Bolagens kalkylränta uppdateras. Analys gjord utifrån marknadsräntor och 
finansiella prognoser. Beslut vid styrelsemöte december.
Hyresförändring enligt KPI pågår.
Information gällande beslut om fastighetstaxering Borås Event

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 243
Ekonomiska rapporter

VD informerade om ekonomiska rapporter och utfallet tom. oktober månad för IBAB:s 
bolag samt hela koncernen. Preliminära resultaten är bättre än budget.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.

VD informerade om förslag till kalkylränta för 2023 

Styrelsen beslutar att anta VD:s förslag (punkt 9c) och lägga förslaget till 
handlingarna.

§ 244
Bolagasstyrningsrapport

VD informerade om bakgrunden, uppdraget och syfte med bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga bolagsstyrningsrapporten till handlingarna.

§ 245
Uppföljning internkontrollplan 2022

Årets sista uppföljning av internkontrollplanen 2022. 
Inga avvikelse fanns att lyfta upp.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning för intern kontroll.
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  § 246  
Revidering av ägardirektiv för IBAB

  VD informerade om revideringen av ägardirektivet.
  
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 247
Förslag på sammanträdesdagar 2023

    VD presenterade förslag på sammanträdesdagar 2023.
    

  Styrelse beslutar att efter justeringen (avseende juni möte) godkänna förslaget   
   gällande sammanträdesdagar 2023, samt lägga förslaget till handlingarna.                

§ 248
Anmälningsärende:

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 168
(Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023) 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 179 
Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommunkoncernen) 

Kommunstyrelsens beslut 2021-00246 1.4.2.0
(Redovisning Socialt hållbart Boras 2022)

Beslut om VD och styrelse ansvarsförsäkring från Borås Stad.

                   § 249
Övriga frågor

       Pågående arbete enligt partiöverenskommelsen.

       Ordförande meddelade att avslutningsdag planeras till mars. 
       Mer info kommer.

Ordförande tackade för det gånga året och önskade alla God Jul.
Vice ordförande tackade för gott samarbete och önskade också 
God Jul och Gott Nytt år. 

Tid för nästa styrelsesammanträde är den 6 februari 2023 kl. 15:00
Plats: IBAB, Fabriksgatan 12 Borås
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Vid protokollet

Magdalena Graf
Protokollssekreterare

Justeras:

Patrik Johansson
       VD

Magnus Johansson (S)
       Ordförande Björn Bergquist (M)

                        Vice ordförande









  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 1 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid  Borås kl 09.00-11.45 
  

Beslutande  Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande 
   Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1e vice ordförande 
   Michael Plogell (FR) Bollebygd 
   Annette Carlson (M) Borås Stad 
   Mats Palm (S) Herrljunga 
   Ulf Dahlberg (S) Mark 
   Patrik Harrysson (S) Svenljunga  
   Lennart Haglund (S) Tranemo  
   Roland Karlsson (C) Ulricehamn 
 

Ersättare  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 
   Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
   Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
   Tomas Johansson (M) Mark 
   Johan Björkman (M) Svenljunga 

Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
 

Adjungerade  Anna Svalander (L) §§ 92-105 
   Ingemar Basth (MP) 
   Mikael Levander (NU) 
 

Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör 
   Linda Bergholtz, Administrativ chef 
   Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling 
   Rebecca Strömberg, Ekonom 
   Karin Björklind, Regionutvecklare 
   Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd 
   Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga 
   Max Falk, Västra Götalandsregionen § 98 
   Bo Andersson, Göteborgsregionen § 99 
   Jan Persson, Göteborgsregionen § 99 
   Hans Olsson, Göteborgsregionen § 99 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

Utses att justera Bengt Hilmersson (C) Vårgårda 
 
Omfattning  §§ 92-110 
 
 

Underskrifter  Sekreterare  _________________________________ 
     Linda Bergholtz 
 
   Ordförande  _________________________________ 
     Ulf Olsson 
    
   Justerare  _________________________________ 
     Bengt Hilmersson 
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§ 92 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
• Nominering av ledamot regionala Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

 

 

§ 93 Val av justerare 
 
Beslut  

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 94 Redovisning av fyllnadsval Marks kommun 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval har genomförts i Marks kommun då Jessica Rodén (S) entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Marks kommun har valt Ulf Dahlberg (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
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§ 95 Fyllnadsval Mediapoolen 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen utser Ulf Dahlberg (S) Mark till ersättare stämmoombud Mediapoolen samt  
Driton Bilalli (S) Tranemo till ersättare i styrelsen för Mediapoolen 
 
Sammanfattning 

Till följd av entledigandet av Jessica Rodén (S) Mark ska fyllnadsval göras gällande ersättare 
stämmoombud Mediapoolen 
 
Valberedningen föreslår Ulf Dahlberg (S) Mark 
 
Till följd av entledigandet av Anders Brolin (S) Tranemo ska fyllnadsval göras gällande ersättare i 
styrelsen för Mediapoolen 
 
Valberedningen föreslår Driton Bilalli (S) Tranemo 
 
Expedieras till 

Mediapoolen 
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§ 96 Val av valberedning 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen utser Mats Palm (S), Tomas Johansson (M), Peder Danesved (L), Elise Arnell (KD), Lennart 
Andreasson (V), Lennart Haglund (C), Björn Qvarnström (SD) och Dario Mihajlovic (NU) till 
valberedningen 
 
Direktionen utser Mats Palm (S) till ordförande och Tomas Johansson (M) till vice ordförande i 
valberedningen 
 
Sammanfattning 

I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti som är 
representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av 
röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser 
för förtroendevalda och revisorer.   
  
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval. 
 
Partierna har nominerat följande ledamöter till kommunalförbundets valberedning:  
 
Mats Palm (S) 
Tomas Johansson (M) 
Peder Danesved (L) 
Elise Arnell (KD) 
Lennart Andreasson (V) 
Lennart Haglund (C) 
Björn Qvarnström (SD) 
Dario Mihajlovic (NU) 
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§ 97 Nominering av ledamot regionala Strukturfondspartnerskapet Västsverige 
Diarienummer: 2022/SKF0198 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att presidiet i samråd med valberedningen nominerar ledamöter 
 
Sammanfattning 

Regeringen har den 7 juni 2022 utsett Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, till ordförande i det 
regionala Strukturfondspartnerskapet i Västsverige för programperioden 2021-2027. Det är 
ordföranden som ska utse övriga ledamöter i det regionala strukturfondspartnerskapet.  
 
Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar till 
Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige.  
 
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av förtroendevalda från 
regional och lokal nivå, representanter från berörda myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, 
näringsliv och föreningar. Förordnandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda ledamöter 
upphör sista december 2022 och nya förtroendevalda ledamöter ska således utnämnas. 
 
Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses: 

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg Stad 
 
Kommunalförbunden har erbjudits att nominera två personer, en man och en kvinna, till 
ledamotsposten för delregional nivå. Partnerskapet strävar efter en jämn könsfördelning och 
geografisk spridning i Västsverige. 
 
Valberedningen föreslår Tomas Johansson (M) och återkommer med ytterligare ledamot.  
 
Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 
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§ 98  Statusuppdatering Göteborg-Borås 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Max Falk, Västra Götalandsregionen, redogör för nuläget gällande nationell 
transportinfrastrukturplan med fokus på Göteborg-Borås. Informationen följdes av en gemensam 
diskussion kring den nya stambanans betydelse för hela Västsverige och möjligheten att tillskapa ett 
utökat arbetsmarknadsområde mot region Jönköping och fler delar av Västra Götaland. 
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§ 99  Reviderade ägardokument Gryning Vård AB 
Diarienummer: 2022/SKF0104 
 
Beslut 

Direktionen godkänner för egen del föreliggande förslag till ägardokument – aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv för Gryning Vård AB 
 
Sammanfattning 

Bolaget Gryning Vård AB verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan 
bolaget startade. Under 2019–2020 låg fokus för bolaget på ett omställningsarbete för att möta de 
nya marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslutade ägarna att uppdra åt Ernst & Young att 
undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i 
Gryning Vård AB. En promemoria togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Vid ägarmötet 
konstaterades att något beslut om avyttring inte tagits i något av de fyra kommunalförbunden. Det 
konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov 
uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet med uppdraget var att säkerställa 
att bolagets ändamål överensstämmer med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken 
för ägarkonstellationen över tid.  
 
Boråsregionens Direktion uppdrog 2022-05-22 §12 åt Göteborgsregionens ägarrepresentant för 
bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta 
fram förslag på reviderade ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt 
styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds styrelser/Direktioner har gett motsvarande 
uppdrag till sina ägarrepresentanter.  
 
Eventuell revidering ska vara genomförd senast till Gryning Vård AB:s bolagsstämma 2023. GR:s 
förbundsdirektör har lett processen med översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. 
Avstämning av uppdraget har skett löpande under processen med övriga ägarombud samt vid behov 
även med bolagets styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokumentation har tagits fram 
för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 2022-2023. 
 

Expedieras till 

Gryning Vård AB 
Göteborgsregionen 
Fyrbodals kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0192 
 
Beslut 

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder 
desamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.  
 
 2023 2022 

INTÄKTER    

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 653 042 35 598 941 

Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706 

SUMMA INTÄKTER 136 704 078 112 660 647 

KOSTNADER   

Personal 42 032 947 36 455 832 

Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696 

Tjänster 83 812 365 66 191 117 

SUMMA KOSTNADER 136 704 078 112 660 647 

RESULTAT 0  0 

 
Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med 
föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika 
satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av 
projektens kostnader återfinns under posten tjänster. 
 
Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och 
energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre 
kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och 
beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har 
gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet 
science center ett underskott i driften om 500 tkr.   
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Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla 
verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. 
Affärsområdet Navet mötesplats slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till 
platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för 
boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 
2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med  
ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar 
inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och 
studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att 
innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år. 
 
Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 
2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, 
exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 101 Internkontrollplan 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0191 
 
Beslut 

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2023  
 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska 
bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och 
väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla 
 

• Direktionens mål 
• Lagar, regler  
• Beslut av styrgrupp och politiskt samråd 
• Finansiell rapportering  

 
Tjänstepersoner på förbundet samt Direktionen har deltagit i arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. 
Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
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§ 102 Avsiktsförklaring regional kompetensförsörjning i Västra Götaland 
Diarienummer: 2022/SKF0201 
 
Beslut 

Direktionen antar avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden kring 
samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland i enlighet med presenterat förslag 
 
Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har sedan 2010 ett uppdrag från regeringen att upprätta en 
kompetensplattform i regionen. I alla kommunalförbund har delregionala kompetensplattformar 
inrättats. 2022 gjordes ett tillägg i lagen om regionalt utvecklingsansvar som slår fast att regionerna 
ska ”fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och 
lång sikt”. Uppdraget förutsätter bland annat samverkan mellan region, kommuner, myndigheter, 
näringsliv, analysexpertis och utbildningssektorn. För att ytterligare stärka samarbetet mellan 
regionen och kommunalförbunden och påvisa hur det lagstadgade arbetet ska utvecklas, har en 
avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden Boråsregionen, 
Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg tagits fram. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
leder idag arbetet med en kompetensplattform i delregionen och avsiktsförklaringen innebär ett 
förtydligande av roller och uppdrag. 
 
Genom föreslagen avsiktsförklaring slås fast att kommunalförbunden i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen har ett åtagande att samarbeta och samverka kring kompetensförsörjningsfrågor 
med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringen kompletterar inriktningen som beskrivs i VGR:s 
överenskommelser med kommunalförbunden om delregionala utvecklingsmedel, s.k. DRUM-medel. 
 
Avsiktsförklaringen innebär i korthet att 

• Det ska finnas ett forum för strategiska kompetensfrågor i varje delregion med olika parter 

• Forumet ska processledas av kommunalförbundet 

• Politisk samverkan sker i BHU – Beredningen för hållbar regional utveckling för regionen 

• Den strategiska samordningsgruppen för kompetensförsörjning bereder ärenden och 
säkerställer förankring 

 
Expedieras till 

Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen 
Göteborgsregionen 
Fyrbodals kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 103 Justering av sammanträdestider 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0153 
 
Beslut 

Direktionen justerar sammanträdestiderna för Direktionen 2023 enligt förslag från presidiet 
 
Sammanfattning 

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2023. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det 
delregionala kollektivtrafikrådet sammanträder. 
 
27 januari 
3 mars 
14 april kl 9-16 
9 juni 
29 september 
20 oktober kl 9-16 
8 december 
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§ 104 Samverkan med Västra Götalandsregionen efter politisk omorganisation 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen är negativt inställd till att utveckla SRO i samma riktning som BHU. Direktionen föreslår 
att SRO återgår till den ursprungliga sammansättningen där kommunerna samlat representeras av 
respektive kommunalförbunds ordförande. Direktionens ställningstagande överlämnas till VästKoms 
styrelse för fortsatt dialog. 
 
Expedieras till 

VästKom 
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§ 105 Översyn av modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Frågan gällande långsiktig finansiering av särskilda aktörer ska tas upp för diskussion vid ett 

direktionsmöte under våren 2023. 
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§ 106 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Stråksamverkan Borås-Värnamo har startat upp genom ett första möte mellan Borås, Värnamo, 
Tranemo, Svenljunga samt Gislaved. Samtliga ingående parter är positiva till samverkan i stråket och 
önskar betona vikten av att fokusera på samtliga trafikslag. Önskemål lämnades vid mötet om att 
bjuda in region Jönköping samt eventuellt även Gnosjö kommun. Frågan om finansiering och 
organisering av det fortsatta arbetet kommer att behandlas under våren 2023. 
 
Naturbruksavtalet måste antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt av Västra 
Götalandsregionen för att vara giltigt. Munkedals kommun har valt att inte teckna avtal, vilket 
innebär att samtal behöver initieras omgående för att undvika att kommunerna i Västra Götaland är 
avtalslösa gällande naturbruksutbildningar.  
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§ 107 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKom. 
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§ 108 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 
Datum  Beslut  Delegat  
220916 1. Anställning projektledare Tekniktrappan Verksamhetschef Navet science 

center 
2210 2. Processledare för Samsjukvården Södra Älvsborg, 

Närvårdskontoret – Ulricehamns kommun 
Förbundsdirektör 

221013 3. Avtal Framtidsbild Sjuhärad, Boråsregionen – WSP 
Advisory Sverige 

Enhetschef Regional utveckling 

221031 4. Anställning projektledare Kunskapsnod fullföljda 
studier 

Enhetschef Välfärdsutveckling 

221123 5. Anställning projektledare välfärd Enhetschef Välfärdsutveckling 
221125 6. Samarbetsavtal Tranemo kommun - Navet science 

center 
Verksamhetschef Navet science 
center 

221128 7. Omdisponering utvecklingsmedel Strategisk 
markanvändning 

Förbundsdirektör 

221129 8. Projektledare för suicidprevention, Närvårdskontoret Förbundsdirektör 
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§ 109 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ulf Olsson (S) tackar av följande ledamöter som avgår vid årsskiftet och tackar för gott samarbete 
under mandatperioden. 
 
Michael Plogell (FR) Bollebygd 
Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 
Tomas Johansson (M) Mark 
Lennart Haglund (C) Tranemo 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn 
Ingemar Basth (MP) 
 
Jessica Rodén (S) Mark 
Christoffer Bergenblock (C) Varberg 
Lena Språng (C) Varberg    
Thomas Carlsson (LPO) 
Crister Spets (SD) 
Jan-Olof Sundh (V) 
 
Ulf Olsson (S) tackar även förbundsdirektör Magnus Haggren med medarbetare för gott arbete under 
mandatperioden. 
 
 

§ 110 Nästa sammanträde äger rum den 27 januari 2023 kl 9.00-12.00 
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Avtal om gymnasieutbildning inom 
Naturbruk 
 

Parter 

(1) Västra Götalandsregionen  

(2) [Kommun] 

 

Bakgrund 

Mellan Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner inom Västra 

Götalands län gäller avtalet Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

enligt bilaga (nedan ”Samverkansavtalet”). Enligt detta avtal har 

kommunerna uppdragit till Västra Götalandsregionen att vara huvudman 

för naturbruksutbildning och att till kommunerna tillhandahålla 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning. Samverkansavtalet gäller från den 1 januari 

2019 till och med den 31 december 2022. 

Samverkansavtalet är grundat i ett avtal som skatteväxling 1998 och 

innebär att Västra Götalandsregionen fakturerar kommunerna halva 

kostnaden för att anordna naturbruksutbildning, medan Västra 

Götalandsregionen självt finansierar halva kostanden för utbildningen. 

Mellan företrädare för å ena sidan ett flertal kommunalförbund samt 

Västkom och å andra sidan Västra Götalandsregionen har under våren 

2022 ett nytt samverkansavtal tagits fram att gälla från den 1 januari 

2023. Avtalets giltighet är villkorat av att Västra Götalandsregionen och 

samtliga kommuner godkänner avtalet. 

Västra Götalandsregionen och 47 av kommunerna har godkänt det nya 

samverkansavtalet. En kommun har beslutat att inte godkänna avtalet 

och en kommun har ännu inte slutligt tagit ställning till ett godkännande 

av avtalet. Detta medför att avtalet inte blir bindande för övriga 

kommuner eller för Västra Götalandsregionen. 

Mot denna bakgrund, och i syfte att lösa den nu uppkomna situationen, 

har Västra Götalandsregionen och Kommunerna enats om att ingå detta 

tillfälliga avtal under perioden 1 januari 2023 till den 31 december 2023.  
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Under tiden som detta tillfälliga avtal gäller kommer kommunerna och 

Västra Götalandsregionen att utarbeta ett avtal som har förutsättningar 

att ge en långsiktig överenskommelse mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen kring samverkan om naturbruksutbildning. 

Överenskommelse 

Kommunen uppdrar härmed till Västra Götalandsregionen att under 

nedanstående avtalsperiod vara skolhuvudman i skollagens mening med 

ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.  

Samtliga de regler och villkor som gäller enligt det nu gällande 

Samverkansavtalet ska gälla under detta avtals giltighetstid. Detta avtal 

är bindande för Västra Götalandsregionen och de kommuner som 

godkänt avtalet. 

 

Avtalstid 

Detta avtal gäller under tidsperiod 1 januari till 31 december 2023. 

 

Ort och datum 

 

 

 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN KOMMUNEN  

Signatur   Signatur 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

_____________________________ ____________________________ 
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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING 
 

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun, 
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning. 
 

Utgångspunkt 

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna 
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv 
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan 
upprätthållas och utvecklas.  

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. 
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.   

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna 
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det 
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma 
lagrum för sin verksamhet som en kommun.  

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. 
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där 
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.  

Omfattning 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar 
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning 
inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna 
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region 
 

Antagning  

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att 



 

 2 

delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på 
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar. 

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av 
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat 
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal 
behöver omförhandlas. 

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen 
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft 
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro. 
 

Verksamhetens finansiering 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever 
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram 
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för 
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter 
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen 
debiteras vid nästkommande månadskifte.  
 
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen 
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen 
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I 
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina 
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15 
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.  
 

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning 
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att 
gälla.  

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter 
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad 
betalning. 

 
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra 
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. 
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning 
genomförs. 

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i 
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad 
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR 
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR 
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till 
anordnande skolhuvudman.  
 
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till  
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av 
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma 
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara 
för 50% av kostnaden.  

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för 
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-
organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera 
sin verksamhet. 
 
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och 
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för 
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en 
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget 
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren. 
 
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett 
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.  
 

Gymnasiesärskola inom naturbruk 

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt 
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. 

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan 
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och 
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt 
fall. 
 
Vuxenutbildning 

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på 
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara 
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland. 
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna. 
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar 
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet 
tillföra ett ägarbidrag. 

Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för 
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska 
utgå. 
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Ledning och styrning 

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska 
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att 
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd 
till naturbruksstyrelsen.  

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt: 

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger 
per år.  
 

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande 
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av 
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas 
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika 
sakområden som behöver utredas. 

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen. 

 
Gemensamt utvecklingsarbete 

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det 

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m. 

Tvister 
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna 
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom. 
 
 
Avtalstid 
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen 
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 
 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 
 
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt. 
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201x-                     201x- 

För Västra Götalandsregionen                   För kommunen 

 

__________________________                          ___________________________ 

Johnny Magnusson                     Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande    

 

___________________________                      __________________________ 

Ann-Sofi Lodin                          Namnförtydligande       

Regiondirektör    

  



 
 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

 
 
 
 

Promemoria avseende samverkansavtal 
naturbruk inför antagningsåret 2023 
2022-12-15  

Erik Lindskog, VästKom 
Sabina Svahn, Göteborgsregionen  

__________ 

Kort om antagningsprocessen, konsekvensen av ett samverkansavtal och den 
uppkomna situationen. 

Under 2022 har Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner arbetat fram ett nytt 
avtal avseende naturbruksutbildning med avsikt att börja gälla den 1 januari 2023. En 
kommun har beslutat att inte godkänna avtalet och en kommun har ännu inte slutligt tagit 
ställning till ett godkännande av avtalet. Detta medför att avtalet inte heller blir bindande 
för övriga kommuner eller för Västra Götalandsregionen. 

Kommunerna står därmed utan samverkansavtal inför 2023 vilket får konsekvenser 
eftersom antagningsåret 2023 redan startat.  

Uppgift om vilka utbildningar en kommun erbjuder genom samverkansavtal med en annan kommun 
ska enligt beslut från Skolväsendets överklagandenämnd föreligga i god tid före ansökningstidens 
utgång. En sökande bör enligt överklagandenämnden ha möjlighet att under rimlig tid ta del av och 
överväga innebörden av ett sådant avtal.  

Enligt Skollagen 15 kap 8 § är kommun skyldig att informera om de nationella programmen samt om 
möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram. Detta görs på olika sätt men vanligtvis i 
god tid innan ansökan till gymnasiet öppnar för sökande elever via information i 
utbildningskataloger, via information från avlämnande skolas studie- och yrkesvägledare, webb hos 
skolhuvudman och via antagningskansli samt vid gymnasiemässa etc.  

Samverkansavtal som rör erbjudande om gymnasieutbildning bör av ovanstående skäl tecknas i god 
tid innan information går ut till sökande elever, inför att utbildningsutbud och platser publiceras.  

Antagningsåret 2023 har startat. Om inget avtal finns på plats för utbildningar som ingått i 
samverkan om naturbruk inom VGR behöver mottagandet för sökande elever med folkbokföring 
inom VGR prövas, enligt nedan:  
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För de kommuner inom VGR som inte erbjuder inriktning inom naturbruksprogrammet själva eller i 
samverkan blir sökande elever mottagna i första hand: 

• Sökande elever prövas till plats på samma villkor som anordnarkommunens egna elever, 
Skollagen 16 kap 43§ 

• Ersättning enligt anordnarkommunens pris, Skollagen 16 kap 51 § 

• Antagna elever beviljas inackorderingsbidrag, Skollagen 18 kap 32 § 

För de kommuner inom VGR som själva erbjuder inriktning inom naturbruksprogrammet eller i 
samverkan kommer sökande elever att bli mottagna i andra hand till dessa inriktningar vid VGR:s 
naturbruksskolor. Mottagna i andra hand innebär att: 

• Sökande elever blir mottagna i mån av ledig plats, efter sökande som är 
förstahandsmottagna, Skollagen 16 kap 47 §  

• Ersättning till anordnarkommun enligt hemkommunens pris, Skollagen 16 kap 51 §  

• Antagna elever beviljas inte inackorderingsbidrag, Skollagen 18 kap 32 § 

Följande kommuner inom Västragötalandsregionen erbjuder naturbruksprogrammet:  

• Göteborg erbjuder naturbruksprogrammet, djurvård inom GR:s samverkansområde 
• Vänersborg erbjuder naturbruksprogrammet, hästhållning inom Fyrbodals 

samverkansområde 
• Åmål har samverkan om naturbruksprogrammet med Värmlands samverkansområde  

   
 
Sökande elever inom VGR har under hösten fått information om förutsättningarna att söka 
naturbruksprogrammet inom VGR. Information som inte gäller om det inte finns ett 
samverkansavtal på plats.  
 
Mottagningsbeslutet kan överklagas. Det är troligt att sökande elever som blir 
andrahandsmottagna till naturbruksutbildning VGR överklagar till Skolinspektionen eftersom 
information till sökande elever givit att det funnits ett samverkansavtal kring naturbruk. Ett 
sannolikt utslag på sådan överklagan utifrån tidigare beslut hos Skolväsendets överklagandenämnd 
(dnr 08:228) är att elev är företrädesberättigad och ska erbjudas plats.  
 
Att övergå till hantering av yttrande- och beslut om mottagande innebär en stor informationsinsats 
till sökande elever och studie- och yrkesvägledare om förändrade förutsättningar samt en löpande 
administrativ rutin och insats för hantering av yttrande och mottagningsbeslut. 
 
Ingående kommuner bör sätta sökande elevers rätt i första rum och ta hänsyn till den skyldighet 
som hemkommun har att i god tid informera erbjudande om utbildning.   
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Konsekvenser för fördelningen enskild sökande  
 
Ett samverkansavtal får konsekvenser för sökande elever och i vilken turordning de prövas till 
utbildningsplats. Utan ett avtal kommer vissa av länets sökande elever (oavsett meritvärde) bli 
andrahandsmottagna och prövas i mån av ledig plats, först efter de sökande som är mottagna i 
första hand.  Detta kommer att gynna övriga sökande som blivit förstahandsmottagna och ge dem 
en ökad chans att erhålla plats på gymnasiet. Sökande som mottagits i andra hand beviljas inte 
heller inackorderingsbidrag, vilket direkt påverkar studieekonomin och påverkar förutsättningarna 
att studera på annan ort. Samverkansavtal påverka även möjligheten att bli antagen till en 
utbildning utanför länet eftersom vissa sökande, utan ett samverkansavtal, kommer att bli 
förstahandsmottagna till utbildningar utanför länet.  
 

Korttidsavtal  
 
I den uppkomna situationen kan ett korttidsavtal tecknas. Ett sådant avtal löser problematiken för 
de elever som fått information om att samverkansavtalet var på plats och ger dem samma 
förutsättningar som om det ursprungliga avtalet tecknats.  
 
Enligt 5 kap 1 § kommunallagen (2017:725) beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, däribland mål och riktlinjer för verksamheten, budget m.m. I 
förevarande fall har beslut om kostnader för utbildningen redan reglerats i ett annat avtal som 
hanterar skatteväxlingen mellan regionen och kommunerna. Det ankommer dock på kommunen att 
avgöra om en fråga är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och beroende bl.a. på 
kommunens storlek kan kommunerna i länet göra olika bedömningar. Det kan dock konstateras att 
flertalet av kommunerna i länet inte ansett att avtalet behöver behandlas i fullmäktige och ett 
kortare avtal bör därför inte heller anses vara en fullmäktigefråga.  
 
En fråga som får hanteras i nämnden kan nämnden uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att 
besluta om på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas, 6 kap 39 kommunallagen.  
 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunerna och regionen tecknar ett korttidsavtal för att lösa den 
uppkomna situationen inför kommande läsår och ge eleverna de förutsättningar som 
kommunicerats till dem tidigare.  Avtalet bör inte vara längre än nödvändigt för att hantera 
antagningsprocess för höstterminen 2023.    
 
Parallellt med detta bör förhållandena runt avtalet fortsätta diskuteras med de kommuner som inte 
undertecknat det nya avtalet i syfte att åstadkomma en för alla parter acceptabel situation i god tid 
inför nästa antagningsprocess.  
 
Förutsatt att kommunens reglemente och övriga styrdokument tillåter det och kommunen bedömer 
att ett kortare avtal på cirka ett halvår inte är en fråga av större vikt eller av principiell betydelse, bör 
avtalet kunna tecknas av nämnden eller dess ordförande.  
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Protokoll från styrelsemöte 5.22 i Inkubatorn i Borås AB 
9 november 2022 kl. 9.00-11.00 

Plats: Textile Fashion Center Borås INK Greenroom/Digitalt 

Närvarande:   Frånvarande: 
Petter Hedhin   Catrin Wirfalk, V Ordf./Digitalt    
Maria Wahlgren/Digitalt  Jonas Wollin 
Sophia Litsne/Digitalt  Stefan Svahn        
Erik Bresky    Anders Glemfelt, Adj 
Annelie Östlund, Adj. 
Stefan Dinér, Adj. 

1. Mötet öppnades  

Petter Hedhin öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare  

Till protokollförare valdes Annelie Östlund. 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman, jämte ordförande, valdes Maria Wahlgren 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till 
handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i 
protokollet.  

6. VD-rapport  

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades 
i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande 

https://sign.visma.net/sv/document-check/9041badd-0926-4e38-becd-a3a82eb0a5fe
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



                                                                                                                         

2(4) 
Inkubatorn i Borås AB | Textile Fashion Center | Skaraborgsvägen 3 | Box 8000 | 501 18 Borås | Sweden | www.boras-ink.se 

VD-brev 
Borås INK strategiska fokusområden arbetas just 
nu fram inför 2023.  
Årshjulet kommer att uppdateras inför 
kommande år och kommer delges till Styrelsen.  
Positivt besked ifrån VGR som meddelat att de 
finansierar vår verksamhet med 3,1 Mkr som 
tidigare år. (Övrigt hänvisas till VD-rapport) 

Info 

Ekonomi 2022 
Efter flertal projektansökningar för 2023 har 
Borås Regionen bekräftat att de beviljar 
verksamheten 400 000 kr, 500 000 kr mindre än 
tidigare år. Beviljade beloppet avser ett nytt 
projekt 2023. Vi hoppas få positiva beslut 
framöver som tryggar vår finansiering.  
Skatt och försäkring är betalda.  
(Övrigt hänvisas till distribuerad VD-rapport) 

Beslut 

Info 

Status projekt/Kunder 
Under hösten haft vi haft ett antal aktiviteter bla 
genomfördes INK DAY som blev ett lyckat event.  
19 affärsidéer har blivit antagna till årets INK 
LAB, programserie för entreprenörer som vill 
utveckla sin affärsidé. Avslutas med Pitch event i 
december.  
Nationella satsningen för NEST är i full gång med 
planering av projektets aktiviteter inför 2023. 
VINK-projektet har genomfört en resa 
tillsammans med ett flertal inkubatorer, Stefan 
kommer presentera och delge mer om den på 
nästkommande styrelsemöte.   
3 nya avtalskunder har kommit i in i 
inkubatorsprocessen. 
Stefan presenterade nytt kundunderlag gällande 
status av våra kunder, Skissa-Spika-Skala fasen. 
(Se separat presentation)

Info 

Status personal 
Vi har en god & härlig stämning i hela 
arbetsgruppen, personalen åker på 
höstkonferensen den 13–15 november där vi 
kommer att arbeta fram konkreta mål inför 2023. 
Almi Invest & Varbergs Inkubatorn Potential 
kommer besöka oss och ge oss en uppdatering av 
deras verksamhet. 
Utvecklingssamtal/medarbetarundersökning 
kommer utföras under nov-dec månad. 

Info 
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7. Kommande möten och teman 

13 januari 9–11, Tema: Utfall 2022 
24 februari 9–11 Tema: Bokslut, Årsstämma (28 mars) 
21 april 9–11, Tema; Uppföljning Internkontroll/Riskanalys,   
Budgetuppföljning tom april. 

 2023: 
*8 juni ”Reservtid” 09.00-11.00  
14 september 9–11 Tema: Delårsbokslut tom augusti, Budget för 2024, 
riskanalys interkontrollplan 2024 Bolagsrapport 2023, kunder.  
9 november 9–11 Tema: Bolagsstyrningsrapport 2023, kunder.   

2024  
11 januari 9–11 Tema: Utfall 2023 
22 februari 9-11 Tema: Bokslut 2023 
25 mars 9-11 Tema: Bokslut Årsstämma  

8. Övriga frågor  

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande; 

Ämne Information/Beslut 

Riskanalys & internkontrollplan för 2023 
Borås INK Delårsbokslut tom 22-08  
Budget för 2023–2025 
Bolagsrapport för Borås INK godkändes för 2022 
Styrelseutvärderingen för 2022 lades till 
handlingarna.  
Varvet runt omvärldsanalys  

Beslut 
Beslut 
Beslut 
Beslut 
Info. 

Info. 

9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

________________  _______________ ______________ 

Petter Hedhin  Annelie Östlund   Maria Wahlgren  

Ordförande    Protokollförare   Justeringsman  

Rekrytering kommer ske under våren 2023 som 
skall ersätta vår affärsutvecklare Simon Hjelte. 
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Beslutslogg 

Möte Aktivitet Ansvarig Klart 

20.1 Hållbarhet  Stefan Löpande 

20.2 Internt värderingsarbete  Stefan  Löpande 

20.5 Kundstatus Stefan  Löpande 

21.3 Exit-Kunder/Extern Intervju   Stefan Löpande 

21.3 Avstämning/säkerställa rapportering för den interna 
finansieringen. (Vinnova) 

Stefan Löpande 

21.4 Personal/Status Stefan Löpande 

22.1 ROI mätning, (inkl kommunalskatt) Stefan 1 gg/År  

22.2 Omvärldsanalys Alla Löpande 

22.2 Diskutera Borås INK Framtida finansiering med Borås Regionen Stefan/Anders Kommande 

22.3 Trendpil ”Våra bolag uppstartstrend” Stefan Kommande 

22.4 Ekonomisk status skall skickas ut i samband med VD-rapport  Stefan/Annelie Löpande 
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FINANSRAPPORT 2022-11-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-10-31 2022-11-30
Räntebärande likviditet 636,5 823,0 966,7
varav:  -medel på underkonto i koncernkontot 202,5 482,0 638,2

-skattekonto, övriga bankkonton 210,3 29,4 14,4
-externa placeringar 223,7 311,7 314,0

Intecknad likviditet 582,1 664,0 664,1
varav: -avsättningar till pensioner 597,4

-avsättningar för medfinansiering 42,1

-övriga avsättningar 24,6

Förändringar i likviditeten   
Kommentar: 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 211231 Fsg/köp 2022 Marknadsvärde 221130 Orealiserat +/-*)

Simplicity Likviditetsfond 42,0 24,2 66,2 0,0
Stoebrand Företagsobligationsfond*) 30,3 13,6 42,1 -1,8
Storebrand Grön Obligationsfond*) 32,0 14,1 43,7 -2,4
Storebrand Obligationsfond*) 7,4 3,2 10,0 -0,6
Storebrand Global Företagsobligationsfond Plus A*) 8,3 3,5 10,7 -1,2
Handelsbanken korträntefond 48,8 0,0 48,6 -0,2
SEB Företagsobligationsfond 12,9 5,6 17,6 -0,9
SEB Korträntefond 0,0 17,2 17,1 -0,1
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 9,4 4,1 12,6 -0,9
Öhman Grön obligationsfond AB 6,5 2,9 8,8 -0,6
Öhman FRN Hållbar A 26,0 11,7 36,7 -1,1

223,7 100,1 314,0 -9,7
*)Tidigare SPP, nytt namn fr o m 220607 Realiserade vinster/förluster under året 0,0

2020-12-31 2021-12-31 2022-11-30
Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen 372,4 383,1 374,6
Krediter med borgen av Borås Stad 353,7 364,4 355,9
Ränte- och amorteringsfria krediter 18,7 18,7 18,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-10-31 2022-11-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 570,5 9 735,3 9 802,0
Upplåning - Borås Stad 0,0 69,7 186,6
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 251,4 253,9 253,7
Upplåning - Certifikat 800,0 700,0 700,0
Upplåning - Kommuninvest 5 095,1 5 711,7 5 661,7
Upplåning - Banker, övrigt -475,9 0,0 0,0
Upplåning- Obligation 3 900,0 3 000,0 3 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 570,5 9 735,3 9 802,0

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC
2022-10-31

Lånevolym: 7 318,7
Räntekostnad (inkl kreditlöften): 79,5
Snittränta: inkl kreditlöften 1,09%
Genomsnittlig lånemarginal: 0,25%
Återstående räntebindningstid (år): 2,64
Återstående kapitalbindningstid (år): 2,64
Andel lån med förfall inom 12 mån.: 21%
Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym) 0,05%

Räntekostnadsprognos internbankens nuvarande upplåning exkl EMC
2024

Lånevolym per 2022-11-30 7 435,3
Räntekostnadsprognos (inkl kreditlöften) 139,8
Snittränteprognos 1,88%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC
2022-10-31

Lånevolym: 2 416,7
Snittränta: 2,28%
Återstående räntebindningstid (år): 11,44
Återstående kapitalbindningstid (år: 11,44
EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL
2022-10-31

Lånevolym: 9 735,3
Snittränta 1,38%
Återstående räntebindningstid (år): 4,83
Återstående kapitalbindningstid (år): 4,83
 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid
Nordea Kontokredit 400 0 2023-08-31
Nordea Kreditlöfte 750 0 2023-11-30
SHB Kreditlöfte 750 0 2023-11-30
SEB Kreditlöfte 750 0 2023-11-30
Swedbank Kreditlöfte 750 0 2023-11-30
Summa 3 400 0,0

12,29
12,29

11,60
11,60

2021-12-31 2022-11-30
2 500,0 2 366,7
2,22% 2,30%

0,05% 0,05%

0,07% 0,19%

2,38 2,54
30% 30%

2,37 2,53

39,9 82,8
0,56% 1,11%

2021-12-31 2022-11-30
7 070,5 7 435,3

4,85 4,72
4,86 4,73

2021-12-31 2022-11-30
9 570,5 9 802,0
1,00% 1,40%

1,64% 2,30%

2023 2025
7 435,3 7 435,3
121,9 171,2



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit
Snittränta 

(momentan) *)
Räntekostnad 
(momentan)

Riskanalys, räntan stiger 
med 1%

Skuldökning (+) jmf med 
211231

BORÅS STAD 0,0 200,0 1,00% 0,00% 0,0 0 0,0
BOSTÄDER 3 119,1 3 450,0 1,53% 0,32% 47,9 10,0 101,2
BEMAB 3 932,5 4 747,0 2,16% 0,38% 84,9 6,2 90,3
varav EMC 2 336,7  0,0
ELNÄT 865,1 1 300,0 1,25% 0,20% 10,8 2,9 20,0
VISKAFORSH 505,5 530,0 1,61% 0,41% 8,1 1,6 24,0
STADSHUSAB 200,7 204,8 0,54% 0,00% 1,1 1,0 0,0
IBAB konc 258,1 410,0 1,36% 0,17% 3,5 0,8 -10,0
FRIBO 231,9 281,0 1,72% 0,35% 4,0 0,6 34,7
SANDHULTSB 242,6 305,0 1,60% 0,44% 4,0 0,8 -5,2
TOARPSHUS 178,3 332,0 1,65% 0,46% 2,9 0,6 -8,4
DJURPARK 126,3 180,0 1,16% 0,00% 1,5 0,4 12,7
PARKERING 78,9 150,0 1,54% 0,38% 1,2 0,2 -14,6
BORÅSBORÅS 14,9 22,0 1,16% 0,00% 0,2 0,0 -1,7
INKUBATORN 0,0 2,6 1,16% 0,00% 0,0 0,0 0,0
AKADEMIPLATSEN 48,0 65,0 1,16% 0,00% 0,6 0,1 -11,6

9 802,0 12 179,4 1,74% 0,33% 170,6 25,2 231,5

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,54 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,53 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 30% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 141% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2022-09-30 på nominellt 2 415,0 mkr har ett marknadsvärde på 61,1 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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Datum Datum 
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Länets kommuners kommunbrevlådor 

 

Migrationsverket, e-post: 

migrationsverket@migrationsverket.se  

bosattningsenheten@migrationsverket.se  
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

 
 

 

Beslut om fördelning av anvisningar år 
2023 till kommuner i Västra Götalands 
län 

 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutar att fördelning av mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra 

Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2023 ska ske enligt Bilaga 1 till detta 

beslut.  

 

Redogörelse för ärendet 

Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 

kommuner år 2023. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 

kommuner framgår det vidare att 537 nyanlända ska anvisas till Västra Götalands 

län år 2023.  

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 

kommuntal.  

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en 

nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 

förutsättningar. 
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Datum Datum 

2022-12-13 

  

29937-2022 
  

 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen 

av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, 

hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, 

sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt 

omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas 

får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att 

tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier.  

Länsstyrelsens beslut om kommuntal utgår ifrån den statistiska fördelningsmodell 

som ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Modellen utgår ifrån 

fördelningsgrunderna som anges i 7 § bosättningslagen. Därutöver har länets 

kommuner också beretts möjlighet att påverka kommuntalen genom 

omfördelningar av kommuntalen sinsemellan. Kungälvs kommun har överlåtit 10 

platser till Ulricehamns kommun. Götene kommun har överlåtit två platser till 

Vara kommun. 

 

Överklagan 

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas. 

 

Upplysningar 

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 

bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får 

kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter 

överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 

under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.  

 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen. 

Därutöver kommer även nyanlända personer som på egen hand ordnat bostad i 

kommunen, samt direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i 

kommunen genom så kallad självbosättning. 
 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av Landshövding Sten Tolgfors efter föredragning av 

Enhetschef Pia Falck. I beslutets beredning har även integrationsutvecklare Love 

Lundin deltagit. 

 

Sten Tolgfors 

Landshövding 
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Bilaga 1 

Kommuntal år 2023 för kommuner i Västyra Götalands län  

 

Kommun Kommuntal 2023 

Ale 19 

Alingsås 19 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 8 

Borås 10 

Dals-Ed 3 

Essunga 2 

Falköping 0 

Färgelanda 2 

Grästorp 2 

Gullspång 1 

Göteborg 82 

Götene 8 

Herrljunga 4 

Hjo 6 

Härryda 34 

Karlsborg 2 

Kungälv 27 

Lerum 31 

Lidköping 20 

Lilla Edet 4 

Lysekil 1 

Mariestad 13 

Mark 21 

Mellerud 0 

Munkedal 0 

Mölndal 37 

Orust 13 

Partille 11 
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Skara 6 

Skövde 21 

Sotenäs 5 

Stenungsund 19 

Strömstad 3 

Svenljunga 3 

Tanum 9 

Tibro 1 

Tidaholm 6 

Tjörn 15 

Tranemo 4 

Trollhättan 1 

Töreboda 0 

Uddevalla 7 

Ulricehamn 20 

Vara 13 

Vårgårda 7 

Vänersborg 2 

Åmål 3 

Öckerö 12 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Rapport om byggprojekt 2022-12-13 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2022-11-09 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Bygghandlingsprojektering är nu klar. 

Byggproduktionen pågår med rivning av Hus E samt invändig rivning i Hus B och C. I hus C har man påbörjat 
byggnationen av ny rumsbildning.  

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande januari 2025. Detaljprojekteringen har påbörjats. 

Johannelundsgatan SoL 
Nybyggnad 20 lägenheter. Produktionsstart november 2022 med färdigställande januari 2024. 

Detaljprojektering i entreprenörens regi pågår, markarbeten pågår.
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Förstudie
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Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande juni 2024. Smide och prefabmontage vägg och bjälklag plan 2 pågår för hus 1. Gjutning av 
bottenplatta för hus 2 sker v.50. 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 

Utökad elevkapacitet till 4-parallell F-6. Byggstart februari 2021 med färdigställande sommaren 2023. Just nu 
enklas innerväggar och ytterväggar får fasadbeklädnad, invändigt är det installationer ovan undertak.  

Bryggaregatan anpassning 
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Plan 1 är färdigställt. Upphandling av övriga plan sker 

under november. 
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Slutbesiktning
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Under byggnation

Förstudie
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Slutbesiktning
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Förstudie
2021-01-26 Nuläge
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Skogslid ombyggnad 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 
korttidsboende SoL-boende. Produktionsstart februari 2023 med färdigställande juni 2023.  Entreprenör 

antagen. Detaljprojektering sker i december.  

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Mattläggning är 

färdigställd och undertak monteras.

Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med fasadarbeten och installationsarbeten (storkök, vent, el, sprinkler). 
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Inväntar produktionsstart

Förstudie
2019-12-14 Nuläge
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Anslagsframställan
2022-10-25

Slutbesiktning
prel. 2023-06-xx
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Under byggnation

Förstudie
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Anslagsframställan

2021-09-21
Slutbesiktning

2023-02-14
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 

2022. Ombyggnation av Hus B pågår samt yttre markarbeten. Trädallé är nu planterad. Slutbesiktning bokad till 
16 december. 

Fullmäktigesalen ombyggnad 
Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Produktionsstart mars 2022 med färdigställande under 

oktober 2022. De sista putsarbeten bakom scenen och installation av AV har avslutas.  

Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart februari 2023 med 

färdigställande maj 2024. Inväntar beslut och kontraktsskrivning.  

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

Ack. utfall oktober Slutprognos Anslag

62507

Under byggnation

Förstudie
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Förstudie
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Förstudie
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Slutbesiktning
prel. 2024-04-xx

Nuläge
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Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där kvarteret Nornan 1 samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. 
Preliminär produktionsstart oktober 2023 med färdigställande december 2025. Projektering pågår av de olika 

om- och tillbyggnationerna i projektet. Tillbyggnationen av kök och matsal är fokus i inledningsvis.  

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Preliminär produktionsstart juni 2023 med färdigställande december 2024. 

Åsahagsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st. lägenheter inom LSS i Viskafors. Preliminär produktionsstart augusti 2023 med 

färdigställande augusti 2024. Byggnaden avses att utföras i suterräng. 
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Rydsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande mars 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 

Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart början av 2023 
med preliminär färdigställande feb-mars 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 

Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart mars 2023 

med färdigställande februari 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 
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2022-03-22

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Ack. utfall oktober Slutprognos

66207

Under upphandling

Förstudie 
2020-11-17 Nuläge

Slutbesiktning
prel. 2024-02-xx

Projekteringsframställan
2022-01-25



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2022-11-09 

Brämhults IP tillbyggnad 
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Preliminär produktionsstart dec 2022 med 

preliminärt färdigställande juni 2023. Kontrakt skrivet med entreprenör.   

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Modernisering av hallen, främst omkl.rum vid A-hallen. Fokus tillgänglighet och logistik. Preliminär 

produktionsstart maj 2023 med preliminärt färdigställande nov 2023. Projektering förberedd.  

Badstrandsvägens förskola 
Nyproduktion förskola för 120 platser. Anpassningar av omgivande ytor ingår. Preliminär produktionsstart maj 

2023 med preliminärt färdigställande vår 2024. Projektering startar december 2022 
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Förstudier 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Krokhallsberget 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: jan 2023 
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��̂,+WP#'"_���� 5$,",+,%%.0PP0'"$ 6#!60(_�� F*FFT�FT*��Ǹ6_� � � ��_**T��9_F*�5%0"!_� � � a,'4#$#'!$WP�50''0'����
�bc\�d_�2,%0'6�X'6#$!!,'��.��e$64f$0'6#�V̀,P0!�2,,!��g�#$! ""#$�h%$N+�iN%!!,'��g���#̂''N!�.f6#$/#$(��g5��0'6$#�3N1#�,$64f$0'6#��g0('W!�2,!#'�.��#$! ""#$�j#!!N10�k$N+!!,'��.���g0('W!�e%,4!!,'��.��l�*FTl��F���_**T�9_**�g0$"N'�i#WP0'�#$! ""#$�g0('W!�e%,4!!,'�l���:T�l��I�j0'�U6#V#6��m��#$! ""#$�kPN%�7#$"N%!!,'��m���l�*FTl�*I�kPN%�7#$"N%!!,'��m��l��*9Tl��I-�+%)���_:*T�9_F*�m0$%TX8#%�2W66��n���iN%!To+#�7pf$+%W'6��g���."#40'�g#6N'��g���e%%#�k'(!"$fP��.̂ ���n#''0$"�X'6$#0!!,'�����
��
qcc\�r�g0$"N'�i#WP0'��.��l�*FTl��F�k$sW%N'0�t'(3#!!,'��.��U'(#�5#""#$!!,'��.��j0'�U6#V#6��m��l�*9Tl��I�nN''#0�a% "V��g5�-��,̀P0!�7$0'6/#$(��.̂ ��X'6#$!�7 1+��g��X'N"0�5#$!!,'������u\�v���\��w�
�c\�c��5#6#$�j,'!!,'-�̀$0'!x,$"���yz���\�g0('W!�a&$#!"#6"-��̂ ��nN'60�.{3#$!#'-�k+,',PN1V#4��nN'60��N%V#%P!!,'-�.#+$#"#$0$#�5#$�a0$%!!,'-��XT1V#4�l�*G��|]}\cc�����l�*FTl��I��~����Z�u��]\��\�T��i $30$,�T��X""�p P"#�,$64f$0'6#'�pW!"#$0�60(#'!�x$,",+,%%�W"!&(!�m0$%TX8#%�2W66�T��̂0(,$6'N'(#'�(,6+ '6#!�������v���]���~����Z��v���]�
vc�bc}\����k+,',PN1V#4�$#6,(p,$6#�4f$�6#"�#+,',PN!+0�W"40%%#"����
�bc�."{$#%!#'�/#!%f"���EE� CME�����EE����E�R�E���?������LLM�E�C��~����Z����\�

c������
�\ww��c��h'6#$%0(�W"! '"�P#6�+0%%#%!#'���
�bc�."{$#%!#'�/#!%f"�� ��EE� RM��=CC����LLM�E�C��EE�� �=C���BLL���C������E�??��M�����E����



� � ����������	
����������������������������� ��!�"#�$��!#��#$�%&�'()���*���(�� ������������������*���+���,--�����������./-01,�,--�20�3/--,45-�5.6/13,-5/.0.���789:;<=�>:8�� �����?
�@A���B=���8B�;C��DE��� �!�"#�$��!#��#$�F�#G�H�����(����"+������� ����� ��HI�������������������*���+���,--� ./-01,�,--�20�-,45-�20J�,K�5.6/13,-5/.0.�������L
�78CMN�DE��� �!�"#�$��!#��H�!���!�H+F�#OP�"�Q���H#FF��)��!���H#�O���!�H+F�#OP�"��$"+�)��+��H���*#������ !�������)����H�� ����"�! !��!��������� R�)��H#�O���!�H+F���������! ������)�����������F������!�H+F��������"+��*#�����������������������*���+���,--� 20�-,45-�20J�,K�5.6/13,-5/.0.������S
�TNN9M;=8��C:��DE��� �!�"#�$��!#��#$�*#�������(FF"+���)�H#)�����������������*���+���,--� ./-01,�,--�20�-,45-�20J�,K�5.6/13,-5/.0.������U
�V�=<�=��8�8�DWXOP�"���)#�G#�)��"+��(���)�!������#$�FQ�Q��H�!������$���(����FQ�YR���+��I������������������*���+���,--� ./-01,�,--�20�-,45-�20J�,K�5.6/13,-5/.0.� ���



� � �����������	�
������������������������������������� !"#$"�! �%&��! �'(#)�! ��*"+�,"-.# (�# /"+%&�(�"01�2-./ �.��%&��.((�+3/*4.� -%&�,�54/3/# /��6���7��8(9� -* /�, *-&(��:;;� <=;>?:�:;;�@>�;:AB;�@>C�:D�B<E=?F:;B=<><��6���7������G	�H��I����J������K"++5/%5--+)4(3# �1.��# ((�,"-.# (�3�522!�.#�.((�(.�3/3(3.(3L�(3--�*.+)#!�*"-0 --*./-)##/3/#�3�%"�+�.L� 4"/"+3*4�%&� /3/#�*"+�,9## ��"01�)# ��*"-0 --*./-)##/3/# /M����� !"#$"�! �%&��2�"*2 4(�.L�()/4(�522-)##��6���7��8(9� -* /�, *-&(�� �:;;� N=?@COAA:�O?><@>;�;BCC�P=FF:<@>�Q;R?>CQ>FS;>��� ������T	�H�U������V���G�GT���W/! �-.#�5(*)/(�+ !�4.-- -* /��6���7��8(9� -* /�, *-&(��:;;� A=@PO<<:�@:;XF�ES?�Q;R?>CQ>FS;>�YZY[������\	�]���������������W/! �-.#�5(*)/(�+ !�4.-- -* /��6���7��8(9� -* /�, *-&(��:;;� @>C>A>?:�;BCC�̂_�:;;�A><=FES?:�X̀ à:<@CB<A�=ba�;>bP<:�:D;:C�:DQ>><@>��������������������cQ=C>?B<AQ:?N>;><������d	�e�������V���fV����������W/! �-.#�5(*)/(�+ !�4.-- -* /�6���7��8(9� -* /�, *-&(�� :;;� A>�̂_�B�X̀ @̀?:A�:;;�A><=FES?:�̀?=g>P;>;�h>@:?>@�SD>?ES?B<AQC>@<B<A�ES?�><������������;=;:C�P=Q;<:@�:D�ii�ZZZ�ZZZ�P?��
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Under oktober har vi dragit igång en kampanj som lyfter fjärrvärmens olika fördelar. 

Månadsrapport Oktober 2022



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Bolagssummering oktober

Under månaden har styrelse beslutat om bolagets Affärsplan 2023-2025 samt 2023 års budget. 

Bolaget har under månaden påbörjat ett internt arbete som går ut på att minska vår interna 
elanvändning, allt ifrån belysning, produktion och övrig elanvändning. 

Under oktober har vår samarbetspartner ST1 etablerat sig på Sobacken för att påbörja byggnation av 
uppgraderings och förvätskningsutrustning. Vid årsskiftet 2022/2023 kommer ST1 ta över våra publika 
tankstationer och om ytterligare ett år kommer all vår rågas säljas till ST1. 



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Kommersiell verksamhet
Textkommentarer mot prognos



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat oktober (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Lägre fjärrvärmeintäkter (2,5 grader varmare än normalår) samt justering av förra månadens nyanslutningar Öresjö ängar 
som bokats om till balansen då inga anslutningar blir klara under 2022. Högre elintäkter pga den ökade produktionsvolymen 
som beräknades i prognos prissäkrades till ett högre pris än förutsett. Även driftens dygnsplanering mot spotmarknaden ser vi
en extra stor effekt av denna månad. Lägre intäkter för Deponi, lågt inflöde. 

På kostnadssidan, högre kostnad för flis då Sobacken fick producera mer under månaden än planerat till följd av ett stopp 
under revision på Ryaverket. Detta har även lett till högre behandlingsavgifter då avfall har fått köras till bla Renova.

Resultatet för kommersiell verksamhet -14,4 mnkr, en negativ avvikelse mot budget på 12,8 mnkr och mot 
prognos en positiv avvikelse på 1,0 mnkr.

71 70 67

Budget Utfall Prognos

-1 +3

73
84 82

Budget Utfall Prognos

-11 -2

-2

-14 -15

Budget Utfall Prognos

-13 +1

Resultat



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Högre elintäkter då Sobacken startades upp tidigare än planerat efter revision samt den ökade produktionsvolymen som 
beräknades i prognos prissäkrades till ett högre pris än förutsett. Även driftens dygnsplanering mot spotmarknaden ser vi en 
extra stor effekt av under oktober. Högre intäkter för Verksamhetsavfallet medan Deponiintäkterna varit lägre vilket troligtvis 
beror på nedgång på byggmarknaden. Lägre fjärrvärmeintäkter pga det varma vädret under oktober.

På kostnadssidan, högre kostnad för flis pga tidigare start av Sobacken än planerat samt att Sobacken fick producera mer pga 
totalstoppet på Ryaverket i oktober. Detta har även lett till högre behandlingsavgifter.

Resultatet för kommersiella verksamheter ackumulerat 48,7 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 24,6 mnkr 
och mot prognos 15,8 mnkr.

760
852 823

UtfallBudget Prognos

+92 +29

736
803 790

PrognosBudget Utfall

-68 -13

24

49

33

PrognosUtfallBudget

+25 +16

Resultat



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat Ackumulerat (mnkr)

24,1

48,7
29,8 1,8

3,1 3,3

Budget Energi Övriga avdBiogas Energitjänster UtfallVattenkraft Återvinning Insamling

-2,2 -3,6

-7,7

+24,6

32,9

48,715,5 1,0 1,1 1,5

Övriga avdInsamling EnergitjänsterPrognos Energi Biogas ÅtervinningVattenkraft Utfall

-0,4 -0,5 -2,3

+15,8



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Taxefinansierad verksamhet
Textkommentarer mot prognos



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat oktober (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Trenden med lägre externa och interna rörliga intäkter på VA fortsätter.

Kommunalt avfall högre intäkter främst beroende på bra priser på returpapper samt registervård som skapat återkommande 
externa intäkter.

Lägre driftentreprenader på VA. Lägre energikostnader för perioden samt högre underhållskostnader främst på VA avlopp.

Resultatet för taxefinansierad verksamhet -0,5 mnkr, en negativ avvikelse mot budget på 0,9 mnkr men mot 
prognos en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

19 19 20

UtfallBudget Prognos

0 -1

19 19
21

Budget Utfall Prognos

-1 +1

0

-1

-1

Utfall PrognosBudget

-1 0

Resultat



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader 

Se kommentar föregående sida.

Resultatet för taxefinansierad verksamhet ackumulerat -10,0 mnkr, en negativ avvikelse mot budget på 14,3 
mnkr och 4,8 mnkr mot prognos.

192 183 187

UtfallBudget Prognos

-8 -4

187 193 192

Budget Utfall Prognos

-6 -1

4

-10

-5

Budget Utfall Prognos

-14 -5

Resultat



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat Ackumulerat (mnkr)

4,2

-10,0

0,6

Budget Kommunalt 

avfall

-14,8

VA Utfall

-14,3

-5,3

-10,0-5,0

Prognos VAKommunalt 

avfall

Utfall

0,3

-4,8



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Bolaget gemensamt



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat uppdelat per område

Resultat mnkr 2022
Budget 

2022

Prognos 

2022

 Budget ack 

okt

Prognos 

ack okt

Resultat 

ack okt

Avv 

resultat/

budget 

Avv 

resultat/

prognos 

Biogas -18,2 -18,8 -15,5 -17,2 -17,6 -2,2 -0,4

Energi 51,6 97,7 21,7 36,0 51,5 29,8 15,5

Vattenkraft 9,1 16,9 6,5 8,8 8,3 1,8 -0,5

Återvinning 17,1 17,8 14,3 16,5 17,5 3,1 1,0

Energitjänster 1,5 2,4 1,3 3,0 4,5 3,3 1,5

Transport 0,0 -6,3 0,1 -4,6 -3,5 -3,6 1,1

Övriga avdelningar - summa -5,2 -16,3 -4,3 -9,7 -12,0 -7,7 -2,3

Resultat Kommersiella 56,0 93,3 24,2 32,9 48,7 24,6 15,8

Kommunalt avfall -13,8 -14,0 -11,4 -11,1 -10,8 0,6 0,3

VA 18,6 7,3 15,6 5,8 0,8 -14,8 -5,0

Resultat Taxefinansierade 4,9 -6,6 4,2 -5,3 -10,0 -14,3 -4,8

Totalt BEM 60,8 86,7 28,5 27,7 38,7 10,3 11,0
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  Till Styrelsen 
 

 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG: Styrelsemöten 2023 

STYRELSEMÖTE: 1 december 2022 

 

 

 

Styrelsemöten 2023 

Dag Datum Tid Presidiemöte  Tid 

Torsdag 26 januari  14:00 16 januari 14:00 

Torsdag  2 mars 14:00 20 februari 14:00 

Tisdag 28 mars Bolagsstämma (Heldag)   

Ons/Tors. 10–11 maj Strategidagar/Styrelsemöte  2 maj  14:00 

Torsdag 29 juni 09:00 19 juni 14:00 

Torsdag 14 september 14:00  4 september 14:00 

Torsdag 19 oktober 09:00   9 oktober 14:00 

Torsdag 14 december 14:00  4 december 14:00 

 

 

 



 

 
 

 www.borasem.se 
  

  

BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor) 
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 

POSTADRESS   

Box 1713                           

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00 
FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

 

 

 

 

Till Styrelsen 

  
 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG Isoleringsarbeten 

 

Styrelsemöte  2022-12-01 
 

 

 
Upphandling – Isoleringsarbeten – BEM-2022-640 

 
Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) avser att upphandla ramavtal med 

uppdraget att mot avrop utföra isolerings- och beklädnadsarbeten för 

fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar. 

 

Del 1: Isoleringsarbeten på BEM:s distribution/kundanläggningar 

Del 2: Isoleringsarbeten på BEM:s produktionsanläggningar 

 

Upphandlingen genomförs enligt 19 kap. i lagen (2016:1146) om upphandling 

inom försörjningssektorerna (LUF), och då som Utförandeentreprenad. 

 
Beställare:  

Projekt (del 1) och Underhåll (del 2) 

 

Avtalstid: 

Beräknas starta 2023-01-01, och löpa två (2) år och med option om 

förlängning på ytterligare tre (3) år, och då med ett (1) år i taget. 

 

Upphandlingskategori: 

Kategori C. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan går ut som annons i Mercell TendSign.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

 

Del 1: BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har 

uppfyllts, är ekonomisk mest fördelaktiga med avseende på pris enligt 15 kap. 

1 § LUF. 

Del 2: BEM har för avsikt att anta de anbud som, sedan skallkraven har 

uppfyllts, är ekonomisk mest fördelaktiga bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet, enligt 15 kap. 1 § LUF. 

 

 



 

 
 

 www.borasem.se 
  

  

BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor) 
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 

POSTADRESS   

Box 1713                           

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00 
FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal 

avseende Isoleringsarbeten. 

 

 

 

 

 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

 

__________________________ 

Magnus Kårestedt 

VD 
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  Till Styrelsen 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG Hedared överföringsledning 
 

STYRELSEMÖTE 2022-12-01 

 
 

Hedared överföringsledning 

Bakgrund 

Råvattnet i Hedared vattenverk består av grundvatten från en grävd brunn. 
Detta grundvatten är ytvattenpåverkat och innehåller framför allt på 
sensommaren koliforma bakterier (påverkan av jord) samt ibland även E. coli 
(påverkan av fekalier). Hedareds vattenverk är inte byggt för att hantera ett 
ytvattenpåverkat grundvatten. Den enda mikrobiologiska barriär som finns är 
en UV desinfektion där dricksvattnets mikrobiologiska säkerhet är helt 
beroende av att UV aggregatet alltid är i full drift utan störningar. Enligt 
branschriktlinjer ska ett vattenverk med ytvattenpåverkat råvatten förses 
med inte bara en desinfektion utan även en avskiljande mikrobiologisk 
säkerhetsbarriär, till exempel membranfilter. För ett så litet vattenverk som 
Hedared är det inte praktiskt lämpligt att bygga och drifta en avskiljande 
säkerhetsbarriär. 
 
Ytterligare en mikrobiologisk risk är att Hedareds vattenverk är försett med 
ett alkaliskt filter för att höja pH, alkalinitet och hårdhet i vattnet. 
Filtermassan förbrukas av vattnet och behöver regelbundet fyllas på. Det går 
till så att en manlucka öppnas på filtertanken varefter alkalisk filtermassa fylls 
på från säckar. Hanteringen ställer höga krav på ett hygieniskt arbetssätt och 
innebär en risk för kontaminering av vattnet. 
 
I Hedared råder också brist på vatten under torra somrar i befintlig vattentäkt 
(grävd brunn) och kvalitetsbrist (svavelväte) i reservvattenbrunnen. Tidigare 
har lokaliseringsstudie (provborrningar) gjorts i närområdet för att försöka 
finna en ny vattentäkt men ingen lämplig lokalisering har hittats som gett 
tillräckliga vattenmängder.  
 
Bästa åtgärd för att ge Hedared en tillräcklig dricksvattensäkerhet är att 
bygga en överföringsledning till samhället. 
 
På grund av vattenbristen i Hedared har BEM signalerat till Borås Stad att i 
nuläget är det svårt att klara av eventuella utbyggnader i Hedared. 
Översiktsplanen visar ingen planerad utbyggnad i Hedared men det hindrar 
inte att detaljplaner tillkommer snabbt. Ett större utbyggnadsbehov förväntas 
uppstå när omdragning av RV 42 (Borås-Trollhättan) sker i framtiden på 
sträckan Viared- Sandhult-Alingsås. Omdragning av RV 42 finns nämnd i 
befintlig översiktsplan. 
 
I samband med att överföringsledningen mellan Sandhult och AstaZero 
anlades dimensionerades ledningarna för att i framtiden kunna ansluta 
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Hedared till centrala näten genom att anlägga en överföringsledning, mellan 
AstaZero och Hedared.  
 

Utöver att vattenförsörjningen behöver lösas i samhället och att man då ändå 

kan samförlägga rören så finns det flera anledningar till att avveckla Hedareds 

reningsverk. Reningsverket är byggt på 1960-talet och föråldrat, om inte 

anläggningen avvecklas kommer det vara nödvändigt med renovering inom 

en snar framtid.  

 

Mindre och äldre reningsverk har sämre reningsgrad än Sobackens 

avloppsreningsverk med modern teknik. Sobacken är dimensionerat för att 

mindre avloppsreningsverk i tätorterna skall kunna avvecklas och avloppet 

ledas om till Sobacken vilket minskar driftkostnaderna och minskar utsläpp till 

recipient.  

Projektbeskrivning 

Projektet avser att ansluta Hedared till Borås stads centrala VA-nät. 

 

Överföringsledningar mellan Asta zero och Hedared är ca 4,5 km lång. 

Överföringsledningarna består av vatten- och spillvattenledningar och förläggs 

i huvudsak utmed väg 180. 

 

Vattenledningen kommer att anslutas i befintligt vattenverk i Hedared och 

verket läggs ner och blir en lågreservoar. Spillvattnet kommer att avledas 

från en ny pumpstation och reningsverket i Hedared omvandlas till ett stort 

magasin som kan användas vid höga flöden för att undvika bräddning.    

 

Två pumpstationer planeras att byggas längs med överföringsledningen och 

några befintliga pumpstationer dimensioneras upp.   

 

Ledningsentreprenaden kommer att upphandlas enligt LUF och arbeten på 

anläggningarna kommer att utföras via ramavtal. 

Tidplan  

Kontrakt planeras att skrivas vid årsskiftet 2022/2023 och projektet är tänkt 

att påbörjas 2023 och avslutas under hösten 2024. 

Tillstånd 

− Bygglov för VA-anläggningar 

− Samråd med Länsstyrelsen 12:6 

− Tillstånd från fastighetsägare 

− Tillstånd från Trafikverket (väg) 

− Avslutande av tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Hedareds 

reningsverk. 

Kommunikation 

Hemsidan hålls uppdaterad med aktuell information om projektet. Inför 

arbetet sker informationsutskick till berörda fastighetsägare. Före 

vattenavstängning görs SMS-utskick. 
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Miljö 

Reningsverket på Sobacken kommer ha en bättre reningsgrad än det gamla 

reningsverket i Hedared vilket kommer att minska utsläppen till recipient.  

Budget 

Kostnaden för investeringen uppgår till maximalt 55 000 000 kr.  

 

Investeringskalkyl Hedared ÖFL 
    

Uppgifter om grundinvesteringen   

    
VA-anläggning   37 000 000 kr 

Ledningsrätt   300 000 kr 

El-servis   200 000 kr 

Bygglov   100 000 kr 

Tillstånd   150 000 kr 

Ombyggnation Hedareds vattenverk   1 500 000 kr 

Ombyggnation Hedareds reningsverk   1 000 000 kr 

Projektering & Byggledning   2 750 000 kr 

Arbete på befintliga anläggningar (vatten)  1 500 000 kr 

Arbete på befintliga anläggningar (spillvatten) 3 000 000 kr 

Oförutsett   7 500 000 kr 

    
Investeringens storlek   55 000 000 kr 

    
Livslängd  ( år )   70 år 

    
Räntesats ( % )   6,50 % 

    

Kalkyl       

    
Kapitalkostnad   -3 619 068 kr 

 

Lönsamhetskalkyl 

--- 

Finansiering  

I Borås Energi och Miljö AB:s investeringsbudget för 2022 är kostnaden för 

investeringen upptagen med 45 000 000 kr. 

 

Bilagor 

Bilaga A – Översiktskarta 

Bilaga B - Projektorganisation 

 

 



 

 

4(6) 

Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet Hedared 

överföringsledning för en total kostnad av 55 000 000 kr  

 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 

 



 

 

5(6) 

Bilaga A  
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Bilaga B 
 

Projektorganisation 

Projektägare är Magnus Kårestedt, VD  

 

Utdrag från projekthandboken: 

 

Projektägare (Beställare): VD är projektägare om beslut om att genomföra ett 

projekt fattats av styrelsen eller ledningsgruppen. 

 

Ansvarsområden 

- utser och ger uppdrag till Projektansvarig 

- definierar ramar för projektet. Tids-, resurs-, och kostnadsramar 

- föra upp projekt för beslut 

- beslutar i avgörande tekniska och ekonomiska frågor 

- utser styrgrupp, har styrgruppens uppgifter om ingen styrgrupp 

utses. 

 

 

Projektansvarig är Andreas Ulveström, Projektchef 

 

Projektansvarig (Byggherre): Projektansvarig är den person som ansvarar för 

att bemanna projektet med rätt kompetens samt säkerställer att målen för 

projektet uppnås. Begreppet Byggherre används i projekt som drivs som 

entreprenad. 

Ansvarsområden 

- definierar syfte och mål för projektet 

- utser projektledare och godkänner projektorganisationen 

- säkerställer finansiering (inom ramen för projektbeslut)  

- tillstyrker projektplanen (PM3) 

- ansvarar för att projektet genomförs till rätt kvalitet inom 

anslagna tids- och kostnadsramar samt att projektet genomförs 

enligt gällande säkerhets-, skydds-, miljö- och 

myndighetsförordningar. 

- håller Projektägaren informerad om projektets utveckling. 

- fattar slutgiltiga tekniska och ekonomiska beslut inom ramen för 

projektbudget och delegation 

- är i förekommande fall byggherre och svarar för att det utses 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) 

- säkerställer att projektdeltagarna får tid för projektet genom att 

de frigörs från andra arbetsuppgifter 

- tar erforderliga beslut vid projektets beslutspunkter 

- tillser att samordning sker så att maximal nytta uppnås för 

samtliga verksamheter inom företaget 

- ansvarar för uppföljning av avslutat projekt (slutredovisning). 

 

Organisationen kommer i sin helhet fastställas när kontrakt med utsedd 

entreprenör är påskrivit och tidplanen är fastställd. 

Framdriften av projektet kommer rapporteras löpande till styrelsen. 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Onsdag den 16 november, kl 13.00-16.00   

Plats Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås  

 

  

 

Beslutande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

 

Ersättare 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 

§§ 51-63 

 
 

  

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Sofia Sandänger 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare  Lars-Åke Johansson 
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§§ Ärenden             Beslut 
 

51 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  

Dagordningen godkänns. 

 

52 Val av justerare  

  

Lars-Åke Johansson justerar 

53 Föregående protokoll, den 22/9 2022 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se   

Noteras att ansökan om externa medel senareläggs 

och kan komma att ske i nästkommande utlysning. 

  

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

54 Avstämning föregående årsredovisning   

Återkoppling i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

samt analys kring åtgärder av tidigare synpunkter 

från revisor.  

  

 

Samtliga kommentarer från 

revisorer bedöms vara 

åtgärdade. 

55 Internkontroll   

Vice ordförande har inhämtat underlag för rapport 

om stickprov i samband med årets tredje 

internkontroll.  

 

 

  

Vice ordförande anmäler sent 

förhinder. Punkten 

senareläggs och hanteras vid 

nästkommande möte. 

 

56 Ekonomiavstämning   

Uppföljning av nuläge och projektredovisningar.  

Styrelsen diskuterar prognosens tillförlitlighet, 

tidigare bedömda riskmoment där förbundet 

beräknat kostnader inom projekt och prioriteringar.   

Det finns ekonomiska förutsättningar och i nuläget 

få eller små ekonomiska utmaningar. 

 

  

Förbundsekonomin är god 

och styrelsen prioriterar att i 

möjligaste mån möta 

parternas efterfrågan på 

utbildningar etc. 

 

57 Verksamhetsuppföljning 

Korta rapporter kring pågående verksamheter som 

alla visar gott utfall, med progression för deltagare: 

A, Aktiv kraft; med Puls,  

Kontinuerlig och trygg drift utan köer, med god 

samverkan med remitterande parter och utförare. 

B, Studiesteget 

Goda studieresultat med inflöde av deltagare från 

flera kommuner  

C, Gröna Vägen framåt 

Lägre inflöde men med fortsatt drift av alla grupper.  

D, ESF-projektet PRIA 

Styrelsen får extra redogörelse kring projektets alla 

delar och hur implementering eftersträvas. Parterna 

lyfter visst fortsatt stöd och delvis nya målgrupper  

vilket eventuellt kan hanteras i projektform. 

E, Leader-projektet Män i hälsa  

Mansklassen pågår med 10 blivande undersköterskor 

  

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2022/09/Protokoll-styrelse-20220922.pdf
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58 Implementeringsfråga för Män i hälsa 

Summerat bedöms Män i hälsa vara möjligt att driva 

vidare, men det kommer inte att ske inom förbundet. 

Förslag om att bekosta delar av metodstöd kopplat 

till ordinarie undersköterskeutbildningar för 

ytterligare mansklass har funnits med i beredning av 

verksamhetsplan.  

 

 

Förbundet fortsätter stödja 

metodens utveckling och 

verka för implementering.  

Parterna uppmanas att utifrån 

sina ordinarie verksamheter 

enas om att metoden är 

önskvärd att implementera 

samt ta initiativ till avtal för 

drift under kommande år. 

 

59 Verksamhetsplan (bilaga) 

Statens anslagsdel är preliminärt kommunicerad till 

9032tkr, dvs enligt föreslagen finansieringsplan. 

 

 

Styrelsen fastställer 

verksamhetsplan. 

 

60 Risk- och väsentlighetsanalys 

Styrelsen diskuterar uppföljning av intern kontroll 

under året och om det finns ytterligare moment som 

är av intresse att kontrollera.  

Analysarbete påbörjas inför internkontrollplan 2023. 

 

 

Uppföljning av internkontroll 

och tidigare beslutad analys  

kommer att ligga till grund för 

nästa år internkontrollplan  

61 Aktuellt från förbundschef  

Korta redogörelser av processer kring Insjörikets 

omorganisering, Metod Män i hälsa, Puls 2.0 och 

SGI-nollprocess i samverkan. 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

62 Informationspunkt för parterna 

Diskuteras arbetslöshet och Herrljunga har nått lägre 

arbetslöshet än tidigare. Även Bollebygd och 

Tranemo i låga nivåer. Sjuhärad lägre arbetslöshet 

än riket och VG-regionen. 

Försäkringskassan redovisar en positiv utveckling av 

återgång i arbete och att samtliga kommuner minskat 

andel sjukfall över ett år. 

Ny politisk organisation hos VG-regionen kan 

påverka representationen i samordningsförbund. En 

sammankomst för ledamöter kommer att ske i vår.  

 

 

Styrelsen tackar för 

presentationer och tar del av 

informationen. 

63 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Nästa möte planeras ske den 16december som 

frukostmöte 9-11 på Gröna vägen framåt i Borås. 

 

Mötet avslutas. 

 

Nytillträdande ledamöter 

välkomnas och uppmuntras 

att delta i mötet  

(utan beslutsmandat) 
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Centrala funktionshinderrådet 

 

Datum 2022-10-06 

Tid 14.00-16.00 

Plats KS Stora 

  
Närvarande ledamöter 
Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot  
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
Birgitta Häll, Reumatikerförbundet 
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 
 
 
 
Övriga närvarande 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Lena Mellblad, Tillgänglighetskonsulent 
Johanna Armå, sekreterare 
§ 25 Nina Andersson, Tekniska förvaltningen 
§ 26  Elin Ahlgren, Stadsledningskontoret  
 

 

§ 22. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga 

§ 23. Val av protokolljusterare 

Rigmor Pettersson utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 24. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes utan anmärkes 

§ 25. Tillgänglighet på stadens lekplatser 

Nina Andersson, tekniska förvaltningen berättar hur de arbetar för att 

tillgänglighetsanpassa de kommunala lekplatserna, som är 162 

stycken. Målbild är att en lekplats i Borås stad ska erbjuda : 

 ett högt lekvärde för målgruppen 

 en genussmart lekmiljö 

 tillgänglig lek 

 en trygg mötesplats 

 en tydlig variation mellan olika lekplatser i form av teman 

 en möjlighet att nyttja naturen som lekelement 

 en säker utemiljö för lek genom att följa rådande standarder och 

reglementen 

 en rökfri lekmiljö 

När lekplatser byggs sätts tillgängliga gungor upp, i sandlådorna finns 

tillgänglighetsanpassade bord och målas i kontrastfärger, det finns konstgräs 

och stenmjöl runt om för att lättare kunna ta sig fram med rullstol, rullator och 

barnvagn.  

En lekplats medellivslängd är ca 15 år, men kan göras om tidigare om något 

brister i besiktningsprotokoll, det kommer nya regler, vid vandalisering eller 

önskemål.  

Mer information finns i bifogad PowerPoint.   

§ 26. Hemsida 

Afasiföreningen har lyft att det är svårt att använda uppläsningsfunktionen på 

Borås Stads webbplats.  

Elin Ahlgren som är kommunikatör går igenom funktionen.  

Funktionen köps av företaget Funka och heter Talande webb. 

Rådet önskar att funktionen vore lättare att navigera, något som Elin 

återkopplar till Funka, men då staden själva inte äger funktionen vet vi inte om 

det går att göra justeringarna.  

Elin ska titta på ett informationsmaterial om hur uppläsningsfunktionen 

fungera.  

§ 27. Motion: Köttets ursprung 

Centrala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med tillägget: 

 Önskar en definition av svenskt kött 
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 Arbetet ska vara genomförbart till rimlig arbetsbelastning och kostnad 

 

§ 28. Återkoppling revidering av rådens reglementen 

Tage informerar om arbetsgruppens arbete med revidering av rådens 

reglementen. Arbetet har utgått från de enkätsvar som ledamöter, 

förtroendevalda och tjänstpersoner svarat på.  

Arbetsgruppen har träffats tre gånger i juli och augusti. Diskussioner har förts 

om nuvarande reglemente och de områden/-rubriker som finns där. Hur ser 

administrationen ut idag, vad är syftet, vilka uppgifter osv. Vid sista arbetsmötet 

definierades plus och minus utifrån de förslag som resonerades vid de två 

tidigare tillfällena.  

Remissen har skickats ut till berörda föreningar. Det är viktigt att man får ett 

samlat svar från varje organisation.  

Den 5 december kommer ärendet upp i Kommunstyrelsen och i januari 2023 i 

Kommunfullmäktige. Remisserna har även gått till alla politiska partier och 

berörda nämnder som har råd. 

Vid mötet informerades om områden där arbetsgruppen föreslår förändringar 

utifrån nuvarande reglemente.  

§ 29. Inventering husdjur på VoBo 

Johanna visar listan på boende med husdjur.  

Finns kännedom om djur på boenden som inte nämns på listan får 

föreningarna/privatpersoner kontakta berörd enhet.  

För att synliggöra för berörd nämnd kan synpunkt skickas in på 

Synpunktshanteringen. 

§ 30. Nästa möte 

1 december 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora 
 

§ 31. Övriga frågor 

Boråsförslaget 

Johanna informerar om Boråsförslaget. Ett pilotprojekt som lanserades den 15 

augusti och som ska följas upp efter sex månader. Detta på uppdrag av den 

politiska beredningsgruppen i medborgarinflytande under Kommunfullmäktige. 

Beroende på genomslagskraft kan Boråsförslaget komma att ersätta e-petitioner 

som vi har idag. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är 

engagerade i stadens frågor, är välkomna att lämna förslag. 

De inkomna förslagen redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige. 

Johanna har med broschyrer som även finns på olika mötesplatser i staden och 

på webben. 
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Bilderna som används i Boråsförslaget är desamma som finns i Visionen om 

framtidens Borås där det handlar om hur vi får med våra medborgare. På 

decembermötet kommer mer information om Visionen. 

 

Södra torget 

Funktionsrätt tar upp frågan om ombyggnad av Södra Torget och önskar att 

berörd tjänsteperson bjuds in till decembermötet.  

Centrala pensionärsrådet hade frågan på sin dagordning och Johanna och Ylva 

kunde redogöra för svar de fick  

Utdrag från CFR protokoll 2022-10-06 

” Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet Strategisk samhällsplanering, har 

bjudits in till dagens möte för att besvara frågor kring busstrafik i Borås. Hon är 

den person i kommunen som har kontakt med Västtrafik. Hon är den person i 

kommunen som har kontakt med Västtrafik.  

Rådet ser med stor oro på den ändring av busshållplatser som är gjord. Vissa 

linjer stannar inte längre på Södra torget. Tillgängligheten minskar och det 

innebär stora svårigheter för bland andra syn- och hörselskadade. Detta kan 

innebära att kommunen måste bevilja färdtjänst för de som inte längre klarar av 

att ta bussen. Hur mycket kan kommunen påverka detta? 

Staden håller på med en utredning om att göra centrum mer tillgänglig med 

kollektivtrafiken som snart är klar. Ombyggnaderna är ännu inte klara för att 

sätta planeringen i drift. Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos 

VGR där Västtrafik är ett helägt bolag. Västtrafiks ansvar är planering och 

genomförande av kollektivtrafik. De bestämmer över busstrafiken, 

linjedragningar och hållplatser, turtäthet, biljettpriser, biljettsortiment. 

Kommunens ansvar är bland annat stadsbyggandet, gator, torg, bebyggelse, 

målpunkter, etc. Kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och 

förutsättningarna är inte längre desamma utifrån t.ex. nya bussar som är långa 

och bussars framkomlighet. 

Rådet har skickat en skrivelse till BT och Västtrafik med synpunkter på den nya 

bussdragningen. Tillsammans ska seniorerna i Borås skicka en ny skrivelse till 

Borås Tidning.  

Charlotta informerar om att kommunen har gjort ett tillköp för den som inte 

klarar av att åka buss men inte är berättigad till färdtjänst och som har fyllt 75 

år. Då kan man åka mellan två adresser i Borås tätort”. 

 

Funktionsrätt är nöjda med svaret tills vidare. 

Funktionshinderföreningarna beslutar att kroka arm med 

pensionärsföreningarna för att göra gemensamma skrivelser.  

 

Parfymfria produkter 

Astma och allergiföreningen lyfter parfymfria produkter och undrar vad som 

gäller i kommunens lokaler. 

Hänvisning görs till protokollet 2022-05-05 då en dragning gjordes om Borås 

Stads förhållningssätt till astma och allergi. 
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För kännedom; före sommaren ersattes restade oparfymerade produkter med 

parfymerade. Något som är åtgärdat.  

 

Det finns tydliga rutiner i Borås Stad. Finns kännedom att det inte efterlevs 

behöver synpunkt lämnas till berörd enhet. 

Anställda har möjlighet att ta kontakt med sin chef eller sitt fackförbund för att 

få stöd.  

Elever kan ta hjälp av lärare och rektor.  

 

För att synliggöra för berörd nämnd kan synpunkt skickas in på 

Synpunktshanteringen.  

 

Inrättande av logopedtjänster 

Afasiföreningen är bekymrade för avsaknad av logopeder i Borås Stads regi. 

Detta blir extra tydligt med vårdplanering i hemmet och inte på SÄS.  

Ylva informerar att hon varit i kontakt med ordförande för 

Grundskolenämnden, som är medveten om frågan och att elevhälsan varit 

underdimensionerad. Nästa steg kan vara att ha en logoped kopplad till 

elevhälsan för att stötta personal och ge handledning, så fler elever får hjälp. 

Niklas berättar att KD+M, den 20 september på Vård och 

Äldrenämndensmöte,  möte la ett förslag om att anställa logopeder eller köpa in 

tjänsten. Ärendet är nu på beredning i Vård och Äldreförvaltningen.  

 

 

 

 

Ordförande Protokolljusterare 

 

Underskrift Underskrift 

 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg, ordförande   Rigmor Pettersson  



Drift och utveckling av den 

kommunala lekplatsen
Nina Andersson, Landskapsingenjör



Lekplatser, antal och budget

162 lekplatser på allmänplatsmark park

Kategorisering och investering

• Kvarterslekplats 151 st

Ca 625.000:-

• Stadsdelslekplats 6 st

Ca 2.000.000:-

• Utflyktslekplats/Aktivitetsplats 5 st

Ca 3-6 milj.

Investeringsbudget



• 15 års budgeterad medellivslängd

• Styrande faktorer för reinvestering

• Besiktningsprotokoll / nya krav 

• Lekplatsens ålder

• Placering

• Användningsgrad/slitage

• Oförutsedda händelser

• Exploatering

• Önskemål

• Spridning och boverkets 

rekommendationer

Livslängd och spridning 



Spridning Brämhult och Dalsjöfors 



Målbild
En lekplats i Borås stad ska erbjuda :

.. ett högt lekvärde för målgruppen

.. en genussmart lekmiljö

.. tillgänglig lek 

.. en trygg mötesplats

.. en tydlig variation mellan olika 

lekplatser i form av teman 

.. en möjlighet att nyttja naturen som 

lekelement

.. en säker utemiljö för lek genom att följa 

rådande standarder och reglementen

.. en rökfri lekmiljö 



Teman och 

projektering 







Grönstruktur 

• Rumslighet 

• Sol och skugga 

• Naturen som klassrum 

• Passage till lekplatsen 

• Levande lekmiljöer 



Besiktningar

• Dokumentation för resp. lekplats  

SS-EN 1176-7, 8.2.3

• Skriftlig rutin vid olycka                  

SS-EN 1176-7, 8.2.5

• Drift- och underhållsplan 
SS-EN 1176-7, 8.2.3

• Hänvisningsskylt
SS-EN 1176-7, 8.2.4

• Rutiner för underhåll                     

SS-EN 1176-7, 8.2.6

• Relevant information från 

lekredskapstillverkaren (riktlinjer 

löpande underhåll) 

SS-EN 1176-7, 8.1.1 & 8.2.9



Besiktningsplan

• Upphandlad certifierad besiktningsman 

utför den årliga säkerhetsbesiktningen    

1 april – 30 nov

• 4 funktionskontroller av person med 

utbildning inom leksäkerhet

• Veckovis tillsyn i samband med att 

papperskorg töms



Drift och Felanmälan

• Felanmälningssystem

A, B och C fel

Synpunkter 

Önskemål

Besiktningsanmärkning (drift)



- Livslängd

- Kostnader

- Deponi

- Naturvårdsverket - rapport

- Tillgänglighet

Fallskydd 



Tillgänglighet media 



Exempel tillgänglighet 









Barnkonventionen



Tillverkning i egen regi









Vilket är ditt drömtema?





• Maskrosvägen Sjömarken

• Andgränd Svaneholm

• Druveforskullen

• Högvallagatan

• Fagersberg Stora Viskafors

• Borgarskogen 

• Kaptensplatsen Göta

• Tullatorget

Tack för uppmärksamheten!



Boråsförslaget

- ett enklare sätt för boråsarna att lämna förslag till Borås Stad



Så här går det till

• Alla som bor, verkar och möts i Borås, 

eller på annat sätt är engagerade i 

stadens frågor är välkomna att lämna 

Boråsförslag

• Publicerade förslag ligger ute på 

webben i 90 dagar 

• Efter 90 dagar avslutas röstningen 

förslagen granskas

• Förslag som fått 100 röster eller fler 

skickas vidare till respektive 

förvaltning/nämnd med ansvar för 

förslaget



boras.se/boråsförslaget

https://www.boras.se/bor%C3%A5sf%C3%B6rslaget


Så här funkar det ”bakom kulisserna”

• Förslagen inkommer till handläggarvyn

• Förslagen granskas inom fem arbetsdagar – ligger de inom 

kommunens verksamhetsområden?

• Om ja…  publicering på borasforslaget.boras.se

• Om nej…  förslaget avslås



Vilka förslag publiceras inte?

• Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt

• Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot 

kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt

• Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer

• Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet

• Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden

• Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna



• Förslagen bereds likt ”vanliga ärenden” i nämnd

• Efter beredning i nämnd  återkoppling till SKA

• Handläggaren skickar information om beredningsläget till 

initiativtagaren

• Beredningsgruppen får en kortare lägesinformation vid sina möten

• Redovisning av beredningsläget för Boråsförslaget ska upp till 

Kommunfullmäktige två gånger per år

• Redovisningen till Kommunfullmäktige administreras av SKA

Så här funkar det ”bakom kulisserna” (…forts.)



• Totalt 160 publicerade Boråsförslag

• 19 förslag har fått fler än 100 röster 

• Fem-i-topp:

1. Gång- och cykelbana Sandhult-Borås 298 röster

2. Cykelbana mellan Fristad och Borgstena 296 röster

3. Katthem sponsrat av Borås kommun 173 röster

4. Återinsätt bussen till Borgstena 159 röster

5. Cykelväg Fristad-Gingri 158 röster

Status just nu 



Marknadsföring

Lansering 15 augusti

• Pressmeddelande

• Boras.se

• Sociala medier

Under hösten

• Affischering på stan (s.k. eurosize)

• Boras.se

• Sociala medier



Några frågor? 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 
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Lokalförsörjningsnämnden 
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Rapport om byggprojekt 2022-11-22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2022-11-09 

  
 

   

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Bygghandlingsprojektering är nu klar. 

Byggproduktionen pågår med rivning av Hus E samt invändig rivning i Hus B och C. Utvändigt sker omdränering 
av hus C. En ytterligare paviljong för uppehållsrum ställs på plats.  

 

   

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 
färdigställande januari 2025. Tilldelningen av entreprenad är publicerad och kontraktsskrivning med 

entreprenören har ägt rum. Detaljprojekteringen har påbörjats. 

 

   

Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Produktionsstart november 2022 med färdigställande januari 2024. 

Detaljprojektering i entreprenörens regi pågår, markarbeten är påbörjade.
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Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande juni 2024. Förberedelse inför prefabmontage av väggar, smide och H/df-bjälklag för Hus 1. 
Gjutning av pelarsulor och plintar för hus 2 (idrottshall). Fjärrvärmeinstallation, övriga markarbeten fortsätter. 

 

   

Myråsskolan om-/tillbyggnad  

Utökad elevkapacitet till 4-parallell F-6. Byggstart februari 2021 med färdigställande sommaren 2023. Just nu 
byggs utfackningsväggar och tak läggs, invändigt är det installationer ovan undertak.  

 

   

Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Plan 1 är färdigställt. Upphandling av övriga plan sker 

under november.  
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Skogslid ombyggnad 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 
korttidsboende SoL-boende. Produktionsstart februari 2023 med färdigställande juni 2023.  Entreprenör 

antagen. Detaljprojektering sker i december.  

 

  

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Innerväggar och 

installationer ovan undertak. Utvändigt håller mark på med att sätta kantstöd till rabatter och anlägger gångar. 

 

  

Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med fasadarbeten och installationsarbeten (storkök, vent, el, sprinkler). 
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 
2022. Ombyggnation av Hus B pågår samt yttre markarbeten. Trädallé planteras inom kort. Slutbesiktning 

bokad till 16 december.  

 

 
Fullmäktigesalen ombyggnad 

Modernisering och uppfräschning av befintlig sal. Produktionsstart mars 2022 med färdigställande under 
oktober 2022. De sista putsarbeten bakom scenen och installation av AV har avslutas.  

 

  

Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart december 2022 med 

färdigställande april 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd, tilldelning gjord. 
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Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där kvarteret Nornan 1 samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. 
Preliminär produktionsstart oktober 2023 med färdigställande december 2025. Projektering pågår av de olika 

om- och tillbyggnationerna i projektet. Tillbyggnationen av kök och matsal är fokus i inledningsvis.  

 

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Preliminär produktionsstart juni 2023 med färdigställande december 2024.  

 

Åsahagsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st. lägenheter inom LSS i Viskafors. Preliminär produktionsstart augusti 2023 med 

färdigställande augusti 2024. Byggnaden avses att utföras i suterräng. 
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Rydsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande mars 2024. Anbudsräkning pågår med inlämning av anbud 28 november. 

 

Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart början av 2023 
med preliminär färdigställande feb-mars 2024. Anbudsräkning pågår med inlämning av anbud 1 december. 

 

Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart mars 2023 

med färdigställande februari 2024. Anbudsräkning pågår med inlämning av anbud 28 november. 
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Brämhults IP tillbyggnad  
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Preliminär produktionsstart dec 2022 med 

preliminärt färdigställande juni 2023. Anbudsutvärdering pågår.  
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Förstudier 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: okt 2022 

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Krokhallsberget 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 
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Sammanfattning 

Bolagsgruppen bildades 2016 med uppgift att operativt och under 

stadsdirektörens/koncern VDs ledning utgöra Kommunstyrelsens och Borås 

Stadshus ABs redskap rörande bland annat uppsikt och ägarstyrning av Borås 

Stads bolag. Bolagsgruppens roll och uppdrag baseras och utgår från 

stadsdirektörens/koncern VDs mandat att verka för Kommunstyrelsen och 

dess olika uppgifter och uppsiktspliktsroll och för Borås Stadshus AB i dess 

ägarstyrningsroll. 

Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål 

och riktlinjer genomförs. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av 

stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.  

I rapporten redogörs inledningsvis för Kommunstyrelsens uppgifter vad gäller 

kommunens bolag samt de uppgifter som åvilar Borås Stadshus AB som 

moderbolag och ägare och de övriga uppgifter som uppdragits bolaget ifråga 

om ägarstyrning. Handlingen orienterar även om den uppgiftsfördelning som 

råder mellan Kommunstyrelsen och stadsdirektören samt mellan Borås 

Stadshus AB och bolagets koncern VD. 
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Förevarande rapport utgör en verksamhetsrapport över Bolagsgruppens arbete 

hittills. Det ska här framföras att rapporten tar upp större delar av den 

verksamhet som initieras av Bolagsgruppen men att det inte är avsett att 

rapporten ska omfatta samtlig den verksamhet som har bedrivits. 

Det kan konstateras att bolagsstyrningen i Borås Stad har utvecklats stort de 

senaste åren. Bolagsgruppens arbete med att förbättra och utveckla 

ägarstyrningen av koncernen fortskrider, där det senaste årets arbete med 

införande av bolagsstyrningsrapporter och fokus på investeringsplaner i 

bolagskoncernen, koncernens skuldutveckling och långsiktiga finansiering utgör 

exempel på utvecklingen.  

Bolagsstyrning, i alla dess former, är ett arbete som är i ständig utveckling och 

Bolagsgruppen arbetar löpande med förbättring av verksamheten. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB beslutade under hösten 2016 om 

genomförande av en förstärkt uppsikt och ägarstyrning av de kommunala 

bolagen i Borås Stad. Bakgrunden var bland annat den ökade betydelse 

bolagssektorn hade fått för kommunkoncernen, speciellt det förhållande att 

bolagen är investeringsintensiva med stora balansräkningar. Bolagens betydande 

storlek medförde också att man i Kommunallagen ökade kraven på en förstärkt 

uppsiktsplikt över bolagen. Enligt Kommunallagen ska det inte vara skillnad på 

den uppsikt som Kommunstyrelsen bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs 

i förvaltningsform eller i bolagsform.   

Besluten om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen innefattade 

bland annat en förstärkning med en tjänstepersonsgrupp, Bolagsgruppen, för 

att operativt och under stadsdirektörens/koncern VDs ledning, utgöra 

Kommunstyrelsens och Borås Stadshus ABs redskap kring uppsikt och 

ägarstyrning av Borås Stads bolag. Bolagsgruppens roll och uppdrag baseras 

och utgår från stadsdirektörens/koncern VDs mandat att verka för 

Kommunstyrelsen och dess olika uppgifter och uppsiktspliktsroll och för Borås 

Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll.  Bolagsgruppen består av 

stadsdirektör/koncern VD Svante Stomberg, finanschef Susanne Bladh, 

ekonomichef Magnus Widén, stadsjurist Louise Mattus Streiby och 

bolagscontroller Evelina Pirs.  

För att förtydliga Bolagsgruppens roll och uppgifter redogörs inledningsvis för 

Kommunstyrelsens uppgifter vad gäller kommunens bolag samt de uppgifter 

som åvilar Borås Stadshus AB som moderbolag och ägare och de övriga 

uppgifter som uppdragits bolaget ifråga om ägarstyrning. Handlingen orienterar 

även om den uppgiftsfördelning som råder mellan Kommunstyrelsen och 

stadsdirektören samt mellan Borås Stadshus AB och bolagets koncern VD.  
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Bolagsgruppens roll 

Bolagsgruppen har som uppgift att verka för Kommunstyrelsen i dess uppgifter 

och i dess uppsiktspliktsroll i förhållande till kommunens bolag och för Borås 

Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll. 

För att närmare konkretisera vilka uppgifter som ingår i Kommunstyrelsens roll 

gentemot bolagen redovisas nedan i korthet Kommunstyrelsens lednings- och 

samordningsroll samt innebörden av den lagstadgade uppsiktsplikt som åvilar 

Kommunstyrelsen. Härutöver redogörs för de uppgifter och den 

ägarstyrningsroll som Borås Stadshus AB ansvarar för beträffande kommunens 

bolag. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och uppsiktsplikt gentemot bolagen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB. 

 

Leda och styra  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter. I detta ingår även att ansvara för att beslut om och uppföljning 

av Kommunfullmäktiges ägardirektiv sker och att dessa kontinuerligt hålls 

uppdaterade.  

 

Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende 

på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen 

bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 

delegeras. 

I uppsikten ingår i huvudsak att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning 

av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 

bolagsordningen och i kompletterande ägardirektiv. Denna bedömning ska 

rapporteras till Kommunfullmäktige. 

 

Ägarroll  

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även 

av de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunstyrelsen har 

uppdragit till Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för av Borås Stad 

hel- och majoritetsägda bolag som inte utgör dotterbolag till Borås Stadshus 

AB. Sålunda utövar Borås Stadshus AB ägarstyrningen även över Borås Stads 

olika bostadsbolag. 
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Stadsdirektörens instruktion 

Av fastställd instruktion för stadsdirektören framgår att stadsdirektörens roll är 

att stödja och svara för professionell sakkunskap gentemot Kommunstyrelsen. I 

detta ansvar ingår Kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders 

och bolags verksamheter. Stadsdirektören ska i sitt arbete sörja för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med av Borås Stad formulerade mål och 

riktlinjer. För utförande av denna uppgift har stadsdirektören Bolagsgruppens 

tjänstepersoner till hjälp. 

 

Borås Stadshus ABs uppgift 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus 

AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stad 

hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av 

samtliga kommunala bolag i Borås Stad. 

Av Borås Stadshus AB:s bolagsordning framgår att syftet med bolagets 

verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs 

genom dess dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att 

kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag - 

bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.  

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv 

ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med fullmäktiges direktiv. Bolaget ska 

tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess 

invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges 

anvisningar. 

Borås Stadshus AB svarar sammanfattningsvis för ägarstyrningen av bolagen i 

koncernen med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges 

budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och uppdrag, beslut 

fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av kommunfullmäktige samt de 

gemensamma ägardirektiven för Borås Stads bolag. 

I det följande redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen i Borås Stadshus 

AB och bolagets VD. 

 

Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB  

Av dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB” framgår av 

p 3 rörande styrelsens beslutskompetens, att ärenden som med hänsyn till 

omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller 

stor betydelse, utgör styrelseärenden enligt ABL. Det framgår att resterande 

förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet ”löpande förvaltning” vilka 

ankommer på VD att handha. För gränsdragning mellan styrelsen och VDs 

beslutskompetens i detta avseende gäller vad som kommit till uttryck i 

upprättad och av styrelsen fastlagd ”Instruktion för verkställande direktören”. 
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Instruktion för VD 

I VD instruktion för Borås Stadshus AB, antagen vid styrelsemöte 2019-01-21 

läggs VDs uppgifter i bolaget fast och därmed även den arbetsfördelning som 

råder mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen 

eller VD ska VD samråda med styrelsens ordförande. 

Av instruktionen framgår vidare att VD handhar bolagets löpande förvaltning, 

med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i 

enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen. Inom de 

ramar som styrelsen uppställt för bolagets organisation ska VD tillse att 

verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig. 

I formellt konkreta avseenden innebär detta bland annat följande; 

A) Att verkställa styrelsens beslut 

B) Att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets 

åtaganden inte överstiger 100 000 kronor eller i övrigt är av större 

betydelse 

C) Att om så blir aktuellt, fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och 

informationsskyldighet enligt MBL 

D) Att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget 

utgör part, 

E) Att ombesörja bolagets skyldigheter enligt 

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och 

arkivlagen och att själv eller genom skriftligen förordnad person 

avgöra huruvida handling ska utlämnas eller inte  

F) Att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för 

den löpande verksamhetens behöriga gång. 

 

Av instruktionen framgår att VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet 

delegera beslutanderätt till annan tjänsteperson inom bolaget samt att utfärda 

fullmakt. VD ska vid sådant förhållande utöva erforderlig kontroll över hur 

sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av 

delegation ansvarar VD. 

Det sagda torde innebära att VD kan delegera sin beslutanderätt i samtliga 

frågor inom sin beslutssfär till tjänstepersoner tillhörande Bolagsgruppen. 

Därutöver har VD att handha bolagets löpande förvaltning och därmed i alla 

operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och 

anvisningar som meddelas av styrelsen. För utförande av denna uppgift har VD 

Bolagsgruppens tjänstepersoner till hjälp.  
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Rapport om verksamheten 

Sedan besluten rörande förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen fattats 

i Kommunstyrelsen och av styrelsen för Borås Stadshus AB år 2016, har 

utveckling skett inom de områden där förändringar föreslogs. Därutöver har 

Bolagsgruppen löpande arbetat med att förbättra och förfina arbetet med 

ägarstyrning och att optimera arbetet med de uppgifter som åligger 

kommunstyrelsen gentemot bolagen. 

Bolagsgruppen upprättade i januari 2019 en rapport avseende hur 

Bolagsgruppens verksamhet hade gestaltat sig sedan bildandet av 

Bolagsgruppen år 2016. Härefter har Bolagsgruppen arbetat med att utveckla 

Bolagsgruppens verksamhet med särskild fokus på ägarstyrningen. Nedan följer 

exempel på uppgifter och områden som Bolagsgruppen genomfört och arbetar 

med. 

 

Ägardirektiv för Borås Stads bolag 

År 2018 antog Kommunfullmäktige ett nytt övergripande 

bolagsstyrningsdokument; ett Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.  

Syftet med att skapa ett gemensamt ägardirektiv var att dels samla de regler som 

är gemensamma för bolagen, dels att tydliggöra för bolagen gemensamma 

principer och processer. Effekten av att samla de för bolagen gemensamma 

reglerna i det Gemensamma ägardirektivet har medfört att de specifika 

ägardirektiven upplevs som än tydligare. Ägardirektiven har bidragit till att 

skapa en aktivare ägare med fler aktiva dialoger och återkopplingar.  

I det gemensamma ägardirektivet återges ägarens beskrivning av bolagens roll i 

den kommunala organisationen där syftet med bolagen är att dessa tillsammans 

med övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och att 

förverkliga kommunala ändamål. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för 

staden och dess invånare ska sätta en prägling på bolagens verksamhet.  

I det gemensamma ägardirektivet slås fast att bolagen tillsammans med stadens 

övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare samt att 

bolagen ska förverkliga kommunala ändamål. Att ägaren därmed har fastslagit 

en ägaridé är av betydelse för en fungerande styrning. 

Bolagsgruppen gör årligen en översyn av samtliga styrdokument som berör 

bolagen, såsom bolagsordningar, ägardirektiv och det gemensamma 

ägardirektivet och föreslår kompletteringar och justeringar av desamma. 

 

Tydlighet i styrning och uppsikt 

Kommunstyrelsen har genom Kommunfullmäktiges beslut bemyndigats att låta 

uppdra ägarstyrningen över samtliga kommunens bolag till Borås Stadshus AB. 

Kontentan av att ägarrollen för samtliga kommunens bolag är förlagd till Borås 

Stadshus AB har bidragit till att rollfördelningen vad gäller Kommunstyrelsen 

och Borås Stadshus AB har tydliggjorts.  
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Ägardialoger 

Från och med 2017 har det skett en utökad ägardialog mellan ägare och bolag. 

De informella ägardialogerna genomförs två gånger per år samt när det gäller 

Borås Energi och Miljö AB genomförs tre ägardialoger årligen. 

Mötesanteckningar förs och anmäls härefter till Kommunstyrelsen som ett led i 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Vid ägardialogerna behandlas, förutom aktuella frågor, bland annat följande; 

Måluppfyllelse  

Bolagets utmaningar vad gäller särskilt bestämda fokusområden. 

Frågor kring ägardirektiven och eventuella behov av justering av desamma. 

Frågor av principiell beskaffenhet/större vikt  

Övriga frågor som hänskjutits av bolaget. 

 

Arbetsmöten styrelsen i Borås Stadshus AB  

Borås Stadshus AB genomför sedan 2016 arbetsmöten där styrelse och 

Bolagsgrupp kan föra strategiska samtal kring ägarstyrningen. Under år 2021 

hölls sex stycken arbetsmöten och hittills i år, under 2022, har fyra arbetsmöten 

hållits.  

Borås Stadshus AB:s arbetsmöten är under ständig utveckling och inkluderar 

även besök från koncernens bolag för dels allmän uppföljning och ömsesidig 

information, dels uppföljning av olika projekt eller viktiga händelser.  

Agendan för bolagens presentationer innehåller vanligtvis följande punkter;  

 Bolagets verksamhet 

 Utmaningar 

 Investeringsprognoserna (långsiktigt)  

 Bolagets finansiella situation, kort och lång sikt 

 Övriga frågor med utgångspunkt i ägardirektivet (lönsamhet) 

 

På arbetsmötena tas därutöver aktuella frågor som rör bolagskoncernen upp. 

Exempelvis har följande frågor behandlats och diskuterats; bolagskoncernens 

skuldutveckling, långsiktig finansiering och investeringsplaner, 

ränteutvecklingen, Benchmarking – avkastningskrav/resultatkrav, Riskanalys 

räntescenarion, riktlinjer och regler för finansverksamheten – nuvarande 

riskmandat, uppföljning intern kontroll. 

Därutöver har orientering/utbildning i frågor om räntestrategi och 

räntescenarion av extern finansiell rådgivare genomförts. 

Hittills har följande bolag besökt Borås Stadshus ABs arbetsmöten; 
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Borås Elnät AB (september 2019) 

Borås Energi och Miljö AB (mars 2021) 

Borås kommuns Parkerings AB (april 2021) 

Borås Djurpark & Camping AB (nov 2021) 

BoråsBorås TME AB (mars 2022)  

Industrifastigheter i Borås AB (maj 2022) 

 

Bolagsstyrningsrapport 

Året 2021 infördes ett nytt rapporteringssystem med bolagsstyrningsrapport i 

kommunkoncernen. Syftet med rapporten har sin grund i det gemensamma 

ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit åt Borås Stadshus AB att 

utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 

majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet 

utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i 

kompletterande direktiv, och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 

det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut jml KL 6 kap 9 § utgörs bland 

annat av den bolagsstyrningsrapport som respektive bolags VD avlämnar till 

bolagets styrelse.  

Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och de 

kommunala befogenheterna samt hur bolaget har levt upp till ägardirektiven. 

Respektive bolags styrelse ska sedan godkänna rapporten.  Rapporterna ligger 

också till grund för Borås Stadshus AB:s arbete med styrning och tillsyn. 

 

VD-träffar 

VD i Borås Stadshus AB kallar sedan 2017 till mellan fyra och fem VD-träffar 

per år. Hittills har 23 stycken VD-träffar genomförts där ett rullande värdskap 

tillämpas, vilket innebär att lokaliseringen av träffarna sker hos olika bolag. 

På träffarna informerar Bolagsgruppen om aktuella bolagsrelaterade frågor, 

respektive bolags VD informerar om aktuella frågor i bolagen och dialog förs i 

syfte att skapa koncernnytta. Koncerngemensamma frågor kring ägardirektiven 

och övriga direktiv har tagits upp och diskuterats såsom exempelvis energi- och 

klimatstrategin, informationssäkerhetsfrågor, koncerninköpsfrågor, klimatarbete 

i kommunkoncernen, regler och anvisningar - intern kontroll, sociala 

hållbarhetsarbetet, Internbanksavgifter, dataskyddsfrågor, frågor kring 

Kreditvärdighet samt bolagens krisberedskap.  

Därutöver står frågor såsom utmaningar för kommande år för Borås 

kommunkoncern på agendan vid jämna mellanrum. 
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Årlig bolagsdag 

Sedan 2017 kallas bolagsstyrelserna till en bolagsdag där samtliga bolags 

årsstämmor hålls. Bolagsgruppen ansvarar för och leder bolagsdagen. 

Bolagsdagen 2022 genomfördes den 30 mars.  

 

Utbildningar 

I samband med ny mandatperiod erbjuds samtliga bolagsstyrelser utbildning i 

kommunala bolags juridiska förutsättningar samt fokus på hur 

bolagsorganisationen med styrdokument och årshjul ser ut för Borås Stads 

bolagskoncern. Utbildning i Internkontroll har därutöver erbjudits och 

genomförts för samtliga bolag i koncernen. 

 

Ägarstöd 

Bolagen har fortlöpande behov av praktiskt ägarstöd inom olika 

specialistområden. Genom åren har Bolagsgruppen bistått bolagen på ett flertal 

sätt med råd och stöd inom många olika områden. Utvecklingen när det gäller 

ägarstöd fortskrider och i anslutning till ny mandatperiod hålls en 

koncerngemensam styrelseutbildning för alla nyvalda styrelser och VD-ar. Vid 

styrelseutbildningen orienteras om bolagsrättsliga frågor samt även om hur 

ägarstyrningen inom Borås Stad utövas. I viss mån har även utbildningar i den 

speciella verksamhetsform som kommunala bolag utgör genomförts av 

Bolagsgruppen. Det kommunala bolagets särart, verkande i ett gränsland mellan 

den civila och den offentliga rätten medför inte sällan att det uppstår frågor 

som ställs till och besvaras av Bolagsgruppen. 

 

VD-introduktion 

Vid nyanställning av VD i koncernens bolag genomför Bolagsgruppen en 

introduktion och information rörande Borås Stads bolagsorganisation och dess 

förutsättningar såsom genomgång av aktuella styrdokument, årshjul, agendor 

m.m. Hittills har introduktionen genomförts för sju nya VD-ar. 

 

VD-brev 

VD i Borås Stadshus AB upprättar månadsvis en VD-rapport som avlämnas till 

Borås Stadshus AB. Syftet är dels att följa den av styrelsen i Borås Stadshus AB 

fastställda VD-instruktionen där det framgår att VD fortlöpande ska informera 

styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden. Detta som en del i 

aktiebolagslagens krav att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och 

koncernens ekonomiska situation. Rapporten utgör även en del i ägarstyrningen 

av Borås Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag. 

 

Kommunstyrelsens ägardialog med Borås Stadshus AB 



Borås Stad 
Datum 

2022-09-23 
  

  
Sida 

10(11) 

 

 

Av det reviderade gemensamma ägardirektivet framgår att Kommunstyrelsen 

minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, 

ska inhämta rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, 

kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda 

ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  Det är Borås Stadshus AB som genomför 

ägardialogerna med representanter för styrelse och bolagsledningar. Innehållet 

från dialogerna redovisas i form av minnesanteckningar och utgör ett underlag 

till Kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt. 

Ägarstyrning handlar i grund och botten om att ägaren ska få verksamheten att 

göra på det sätt som ägaren vill, att ägarens intentioner överförs till 

verksamheten med hjälp av lämpligt arrangemang som leder till avsedda 

effekter. Styrelsens viktigaste uppgift är sedan att sköta och utveckla bolagets 

verksamhet i enlighet med ägarens intentioner och vilja och för bolagets bästa. 

Bland annat har följande genomförts. 

 

Bostadsbolagsdag 

I september 2020 genomfördes en bostadbolagsdag med fokus på 

framtidsspaning kring bostadsbyggande av hyresrätter, omvärldsbevakning och 

utveckling av stad och samhälle. Deltagande var kommunalråd, presidierna i de 

fem bostadsbolagen, bolagens VD samt Bolagsgruppen. 

 

Rollfördelningen mellan Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB 

Inför 2022 års uppdateringar av bolagens styrdokument kompletterades det 

gemensamma ägardirektivet för stadens bolag med en tydligare 

ansvarsfördelning mellan Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB. 

Kompletteringen leder till en tydlighet vad gäller vilken part som ansvarar för 

vad.  

Exempelvis har Stadshus AB getts en tydligare roll när det gäller att bistå 

Kommunstyrelsen i den uppsiktsplikt som åvilar Kommunstyrelsen. 

Anledningen härtill är att Borås Stadshus AB har en helt annan löpande kontakt 

med bolagen än vad Kommunstyrelsen har.  Detta innebär dock inte att 

Kommunstyrelsen delegerar sin uppsiktspliktsuppgift utan snarare att den 

information som Kommunstyrelsen behöver från bolagen avseende sin 

uppsiktspliktsroll, hämtas in av och lämnas från Borås Stadshus AB till 

Kommunstyrelsen. 

En annan nyhet som infördes i styrdokumenten 2022 är att Borås Stadshus AB 

fortsättningsvis ska yttra sig i ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

exempelvis i ärenden om principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Detta kommer att innebära fler beslutsmöten för Borås Stadshus AB. 
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Styrelsens utvärdering av sig själv och av VD 

Under år 2022 introducerades ett bolagsstyrelsernas självutvärderingssystem. 

I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag 

(SKR 2020) ska styrelsen årligen göra en självutvärdering som avser styrelsen 

och dess arbete samt relationen till VD och den övriga företagsledningen. 

Styrelsens utvärdering kan ligga till grund för att identifiera kompetensbehov 

som styrelsen behöver tillgodose, till exempel genom att en person med 

sakkunskap deltar vid sammanträdena eller att en styrelseutbildning anordnas. 

Styrelseutvärderingen ska ske på ett strukturerat sätt med hjälp av genom av 

Bolagsgruppen i förväg förberedda frågeställningar. 

Utvärderingen omfattar frågeställningar som ska utröna om styrelsen saknar 

någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer 

fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell 

arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som 

behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna. Utvärderingen ska 

protokollföras och tillställas Borås Stadshus AB, som i sin tur på en 

övergripande nivå ska informera Kommunstyrelsen om sina iakttagelser. 

 

 

  

För Bolagsgruppen 

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör/ VD Borås Stadshus AB 
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Hej alla goa kollegor, 

Det händer som vanligt en massa spännande saker i vårt Bostäder, och den här gången vill 

jag lyfta fram den fantastiska förflyttningen vi nu gör på Norrby. Både vår 

trygghetsmätning och vårt kundindex visar på mycket positiva förändringar där. Kul att vi 

börjar se att vi gör skillnad och att vårt arbete ger jättefint resultat. Våra många insatserna 

spelar roll och visar att vi på djupet förstått våra kunders behov och vad de prioriterar. 

Snyggt jobbat alla inblandade! 

Vi är nu mitt inne i budgettider, vilket jag tror att ni alla känner. Vi har en hel del 

utmaningar i kraftigt ökade kostnader, vilket gör att vi måste tänka till på vad vi gör och hur 

vi gör det. Nu om någonsin är det viktigt att ni alla ser över om vi kan göra saker på ett lite 

bättre sätt, utmana kostnader och se hur vi kan effektivisera oss som bolag. Alla kan vara 

med och bidra. Har ni ideér eller smarta lösningar som ni funderar kring, tveka inte att ta 

upp dem med er närmsta chef eller mig, så vi tar med det i vår resa framåt. Vi vill ju inte på 

något sätt minska vår service till våra goa hyresgäster utan istället fortsätta med full fart 

framåt, så alla förslag välkomnas. 

Fortsätt kämpa på i höstmörkret och glöm inte att det är vedens år i år.  Elda är alltid 

mysigt, oavsett om det är inne i brasan eller utomhus runt lägerelden😊😊 

Trevlig läsning på er alla! 

/Mikael 
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Kundcenter 
Lyckad inflyttning på Glesvingen 

 

Inflyttningen har gått jättebra och våra nya 

hyresgäster/studenter har blivit positivt överraskade 

när de sett sina nya lägenheter. För att inte prata 

om föräldrarnas reaktioner. Det har uppskattats att 

vi är på plats och möter upp dem för att lämna ut 

nycklarna, visat runt och lämna ut diverse 

information, en mindre introduktion helt 

enkelt. Inga sura miner för att inte allt har varit klart i 

fastigheten till inflyttningen utan tacksamhet att de 

kommit in i sina lägenheter tidigare än väntat. Vi har i dagsläget hyrt ut 85 utav 107 

lägenheter. 

 

Ny roll – Kundcentermedarbetare 

Den nya rollen innebär att man varierar och roterar i Kundcenter. Målet är att vi blir mindre 

sårbara och att vi tillsammans ska överträffa kundens förväntningar genom att vi har 

resurserna där vi bäst behöver dom. Vi har idag 5 stycken som är anställda i den rollen. 

 

Att tänka på… 

Vi vill uppmana er till att hänvisa kunden till att boka en tid med oss på Kundcenter istället 

för att hänvisa till att det finns Drop In. Det ger oss chansen att förbereda ärendet och att 

kunden inte ska behöva vänta när hen kommer hit. 

Till sist 😊😊 

Tänk på att vi på Kundcenter har begränsad personal under lunchen mellan kl 12.00-

14.00. Undvik att bjuda in oss på möten denna tid om det är möjligt. 
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Ekonomi 
Har du anmält dig? 

Jobbar du med inköp och leverantörsfakturor, vill veta hur vi följer upp resultatet, eller 

bara är intresserad? Då ska du anmäla dig till Workshopen som ekonomigänget har den 

11 oktober. Vi startar med kaffe och fralla kl. 09.00-09:20 i lunchrummet på Viskaholm och 

sedan drar det igång med fyra olika ämnen i halvtimmarspass. Välj ett eller flera pass! 

Klicka på rutan högst upp till höger på Insidans första sida och anmäl dig i Excelfilen som 

ligger längst ner i nyheten. Välkommen! 

 
Budget 

Budgetarbetet för 2023 är i gång. Vi har ännu inte gått fram 

med något bud om hyreshöjning till Hyresgästföreningen 

utan avvaktar tills vi är klara med vår budget. Vad vi redan kan 

konstatera är att det ökade kostnadsläget gör att vi skulle 

behöva långt högre hyreshöjning än vad vi troligen kan få 

igenom. Alla kostnader ökar men i olika grad. Oavsett utfallet 

i förhandlingarna kommer vi behöva se över våra kostnader 

på alla avdelningar inför nästa år. 

Förutom inflationen som medför högre kostnader, kommer vi 

även få en rejält höjd ränta på våra lån. Våra räntekostnader 

kommer att fördubblas och därmed utradera hela vårt resultat 

mätt i 2022 års nivå. 

Detta tillsammans gör att vi alla behöver anstränga oss att vara kreativa och hitta nya 

lösningar och arbetssätt för att klara av att hålla en god nivå på vår service för våra kunder 

och för insatser i våra fastigheter, men även en arbetsplats med god arbetsmiljö. 

 Chefsgruppen arbetar intensivt med budget nu och den 24 oktober ska den presenteras 

och förhoppningsvis godkännas av styrelsen. 
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Fastighetsutveckling 

Digitaliseringen går fort framåt och det gör det även hos oss, vi har på lite mer än ett år 

installerat strax över 3000 ILOQ cylindrar och programmerat 2700 nycklar, vilka har 

monterats i 32 fastigheter och det är ca 770 lägenheter som fått digitalt låssystem. Inte 

nog med att våra hyresgäster får nya lägenhetslås, dom får även nya förrådslås och 

postboxar så att det bara är en nyckel som har en mängd funktioner och då ersätter alla 

andra typer av nycklar och taggar. Fördelen med digitala nycklar är att vi kan ta bort tex en 

tappad nyckel ur systemet. 

När vi byter ut låssystemet så tar vi även med oss tvättstugan där vi sätter in nytt digitalt 

bokningssystem, passage, porttelefon och en ny digital infoskärm som används till att 

boka tvättider, ge information och visar ett boenderegister och monteras i varje entré. 

Tillsammans gör allt detta att varje hyresgäst bara behöver en nyckel för att komma in, 

tvätta och hämta sin post, istället för olika nycklar som tidigare gjorde samma saker. Det 

gör att vi ökar tryggheten för hyresgästen då vi får en bättre kontroll och underlättar inte 

bara för hyresgästen utan även för vår egen personal som slipper bära med sig en stor 

knippa med nycklar eller sitta och inventera nycklar vid in- eller utflytt. 

Hur kan vi då visa om det gett något resultat och att vi får ut det som lovats? Bredvid ser ni 

bilder av det verktyg som heter Embrace och är ett rapportverktyg där vi ser vad som hänt 

under olika perioder. Vi kan även se hur resultatet av Nolltolerans gett utslag. 

Vad kommer då hända den närmaste tiden med den tekniska biten? På Hulta kommer 19 

stycken tvättstugor i åtta fastigheter få ett digitalt bokningssystem och ny porttelefon, samt 

passage. Detta är en satsning som kan avgöra om Hulta lämnar polisens lista över särskilt 

utsatt områden! 

Bild 1 visar inrapporterade händelser från Embrace under 6 månader FÖRE låsbytet och 

bild 2 visar under 6 månader EFTER låsbytet. 

            

Bild 1  Bild 2 



 
 Månadsbrev oktober 2022 

 
 

Kommunikation 
Vad gör egentligen kommunikationsavdelningen? Det enkla svaret är att vi planerar, 

agerar, reagerar, kommunicerar och informerar. Det handlar till exempel om att ta kontroll 

över hur Bostäder i Borås framställs i media och andra sammanhang, och nyansera bilden 

av bolaget. 

Ett lite djupare svar hittar du på Hemmaplan under Kommunikations sida. 

 

Vem gör vad? 

Vi som arbetar med kommunikation finns till för hela bolaget. För att underlätta för dig har 

vi delat upp våra arbetsuppgifter, så att du enkelt ska veta vem som gör vad. Hör bara av 

dig om du undrar över något, eller kom förbi så löser vi problemet tillsammans! 

Sophia Jonsson leder kommunikations-avdelningens 
arbete och är ansvarig för samverkans-, och ramavtal, 
verksamhets-utveckling och är en del av 
ledningsgruppen. 

Du kontaktar henne om du... 

• får en fråga från en journalist 

• behöver kommunikativt stöd vid större projekt 

• vill diskutera övergripande kommunikationsbehov. 

 

 

Malin Hellstrand är vår strategiska kommunikatör som 

främst ansvarar för våra digitala kanaler, rörligt material 

och allt som rör texter. 

 

Du kontaktar henne om du...  

• vill diskutera konkreta kommunikationsinsatser 

• vill få ut information i nyhetsbrev eller 

pressmeddelande 

• vill komma ut i sociala kanaler 

• vill få hjälp med språk och ton i olika material 

• vill få ut information till hyresgästerna 

• vill skapa rörligt material. 
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Linn  Greaker är vår visuella kommunikatör som främst 

ansvar för vårt grafiska uttryck. 

Du kontaktar henne om du... 

• vill få stöd vid utformning av information 

• vill beställa ett material antingen digitalt eller i tryck 

• vill beställa profilsaker 

• behöver ta fram en annons. 
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Boservice 
 

Det är fortfarande växtsäsong men hösten är i 

antågande och efterhand börjar arbetet med bl a 

att ta hand om alla löv. I vårt årshjul ligger även bl 

a arbetet med att kontrollera takavvattning under 

oktober månad. Vi genomför just nu också många 

projekt och testar nya arbetssätt. Några exempel: 

Vi ”nollställer” samtliga trapphus i vårt bestånd för 

att öka vårt NKI samt göra det enklare för oss att 

hålla det rent och snyggt framöver. På Norrby och 

Tullen kommer vi att investera i våra tvättstugor 

och bl a testa en ny förvaltningsmodell som om 

den fungerar väl vi kan använda i hela vårt 

bestånd. Vår nya skadeprocess kommer också att 

testas på Hässleholmen under hösten. 

Dessutom har vi nöjet att få tre nya kollegor till 

våra team under oktober månad och vi 

presenterar dessa på Insidan efterhand som de 

börjar hos oss. 

Den 21 oktober kommer vi att kalla till uppstartsmöte för de som skall vara med i 

snöberedskapen. Ni som är med i vår snöberedskap gör ett fint jobb som uppskattas av 

våra hyresgäster. 

Som ni vet så består ju Boservice nu av tre funktioner. Förutom skötsel så har vi även 

områdesutveckling och lokalförvaltning hos oss. Det gör att vi nu på ett ännu bättre sätt 

kan ta ett övergripande grepp över såväl stadsdelsutveckling som fastigheter vilket känns 

spännande och ger oss möjlighet att ännu bättre svara upp mot våra hyresgästers behov. I 

budgetarbetet som är i full gång så kommer vi att se över vem som ansvarar för vad inför 

nästa år. 

Heja oss! 

Avslutningsvis vill vi berätta om en riktigt rolig utveckling på Norrby. I mars, innan vi 

startade våra insatser med områdesutveckling och skötselåtgärder, svarade 17% av våra 

hyresgäster att de var trygga i bostadsområdet och nu är siffran 23%. En mycket stor 

ökning på kort tid. Stort tack till alla inblandade! 
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Verksamhetsplan för 2023–2025 
 

Strategiska målområden 
Styrelsens strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett kundfokuserat och affärsmässigt 
företag med ett attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos oss vill man arbeta. De strategiska 
målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen på ett socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart 
sätt. 

Styrelsen tillsammans med bolag har jobbat utefter modellen företagspyramiden. Ett visuellt redskap 
för att ta sig igenom Bolagets viktiga beståndsdelar och som skapar ett framgångsrikt och långsiktigt 
bolag med kunden i fokus och för att vi bryr oss om. 

 

 

 

Vår vision 
En bättre värd 

 

Våra fyra långsiktiga mål 
Vi överträffar kundens förväntningar 

Våra kvarter är blomstrande & välmående 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund 
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Vi överträffar kundens förväntningar 

 Vi har kundens fokus, förstår och möter kundens medvetna och omedvetna behov. 
 Vi har erbjudanden som möter våra kunders olika förväntningar. 
 Vi arbetar med att ständigt förbättra kundupplevelsen 

 - Vi agerar innan kunden reagerar. 
 Våra kunder känner sig hemma. 

 
 

Våra kvarter är blomstrande och välmående 

 Våra kvarter upplevs trygga och människor känner tillit till oss, grannen  
och trivs i sitt kvarter. 

 Våra kvarter är levande med ett rikt utbud av närservice, marknadsplatser, kultur och 
föreningsliv. 

 Våra kvarter är rena och präglas av omtanke, kunderna är stolta över sitt boende. 
 Vi är en aktiv partner med våra kunder, Borås Stad och näringslivet, så att alla är en del av 

gemenskapen /samhället. 
 
 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

 Vid investeringar och underhåll möter vi framtidens krav i hållbarhet och behov. 
 Vårt ’boendelab’ ger oss kunskaper om framtidens hem och möjlighet att testa nya lösningar 

ex tjänster, låssystem, flexibla planlösningar, material. 
 Vi utvecklar kvarter och hem i nära samarbete med kunder och utvalda aktörer.  
 Vi har implementerad en Bostäderstandard som tillsammans med en känd 

underhållsplan ger oss hög kvalitet och kostnadseffektiv förvaltning. 
 
 
Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund/ kultur: 

 
 Vi har ett tillitsbaserat ledarskap. 

- vad kan jag bidra med för att andra ska lyckas ännu bättre imorgon? 
 Vi är en lärande organisation. 
 Vi har standardiserade arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 
 Vi har trygga och säkra arbetsplatser. 

 
 

Verksamhetsstyrning 

Vi arbetar systematiskt med utveckling och förbättringar. I huvudsak innebär processen att våra 
strategiska och långsiktiga mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för årliga affärs- och 
verksamhetsmål. Dessa mål visualiseras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er, (key 
performance index) de utgör också grunden för det decentraliserade utvecklingsarbete på respektive 
avdelning.  
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Till varje verksamhetsmål kopplas sedan ett antal aktiviteter där medarbetare involveras i 
genomförandet. Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktiviteter analyseras varje 
månad av ledning och avdelningar, så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. 

 

Strategi och verksamhetsplan 

2021 tog ledningsgrupp och styrelse beslut om bolagets strategi för de kommande åren. Strategin 
uttrycks i en så kallad transformationskarta. Transformationskartan beskriver dels mål, tillstånd, som 
skall uppnås årsvis men visar också hur bolaget på ett strukturerat sätt skall nå de långsiktiga målen. 
Transformationskartan utgör således även vår verksamhetsplan som tydligt visar vad vi skall 
prioritera och vilka mål/tillstånd som skall nås under året. 

 

 

Nyproduktion 2022–2024 

I bolagets ägardirektiv fastställda av årsstämman 2019 är ett av målen för bolagets verksamhet att vi 
under mandatperioden skapar minst 400 nya bostäder. Bostäder har lyckats med detta och har 
producerat drygt 400 lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 

Det senaste årets turbulens i form av krig, politisk osäkerhet och kraftigt stigande energipriser och 
inflation kommer innebära att vi noga får överväga beslut om att sätta igång nya projekt. 

Bolaget möter förutom ökade kostnader även utmaningar i nyproduktion med dyrare markpriser, 
dyrare och försenade planprocesser samt högre krav på energiprestanda då staden förväntar sig 
bättre resultat än kraven i BBR 25: 
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 Bostäder i flerfamiljshus som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 
15 % bättre än gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Lokaler som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 20 % bättre än 
gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Utöver låg energianvändning ska klimatpåverkan från byggprocessen minska via ex. stomme i 
trä, klimatförbättrad betong eller andra materialval. 

 

Pågående 

Det projekt som just nu är under byggnation är Glesvingen 17 på Herrljungavägen, 107 
studentbostäder. Projektet är i sin slutfas och inflyttningen i de 107 lägenheterna likaså. 

Under året färdigställdes även Kasernen 1, Regementsstaden med 144 lägenheter varav 48 som 
trygghetsboende.  

 

Planering 

Vi har många möjliga nyproduktionsprojekt i vår portfölj och beroende på hur konjunkturen 
utvecklas kommer följande projekt att påbörjas 2023. 

 Kronängsparken i Norrby, förväntad byggstart av förskola på 2 plan samt ca 60 
studentlägenheter 

 Befintlig lokal på Sjöbo Torg byggs om till bland annat mötesplats och bibliotek för att sedan 
hyras av staden. 

 Kamgarnsgatan, Brämhult, 56 lägenheter. 
 

Bland de projekt som står i tur åren därefter kan nämnas Svärdsfästet 4 (60 lgh), Ramnås 5 & 6 (80 
student-lgh), Viskaholm (ca 100 lgh), Solhem Östermalm (50 lgh), Marsken Kråkekärrsgatan (50 lgh). 
Totalt i dessa projekt rör det sig om ytterligare ca 340 lägenheter varav 60 studentlägenheter. 
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Budget 2023      -       Resultaträkning 

 

 
 

Det konjunkturella läget i Sverige och världen och den osäkerhet som råder, har varit frågor som vi 
stött och blött i budgetarbetet för verksamhetsåret 2023. Det allmänna läget avseende inflation ger 
oss betydande kostnadsökningar för nästa år.  

Årets hyresförhandlingar kommer snart att starta och vi hoppas på en högre och mer rimlig höjning 
än tidigare år. Intäktsökningen är nödvändig för att vi ska kunna ha en avkastning som vi kan 
återinvestera i våra fastigheter, i förvaltningen och i arbetet att skapa bra och trygga boenden för 
våra hyresgäster. Vi jobbar ständigt med effektivisering av vår verksamhet vilket är extra angeläget 
eftersom vi de senaste åren inte fått täckning för våra kostnadsökningar genom höjda hyror.  

Taxebundna kostnader ökar rejält, tack vare en del bra avtal och tidigare gjorda 
energieffektiviseringar, räknar vi med genomsnittliga kostnadsökningarna kring 2,5–8%.  

Vi får också kostnader som uppkommer via andra samhälleliga beslut, såsom till exempel ny 
sophanteringsrutin från år 2023.  
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För att möta dramatiska utvecklingen på kostnadssidan minskar vi det planerade underhållet relativt 
2022 med ca 13 mkr. Men vi gör också en satsning standardhöjande åtgärder avseende kök där vi gör 
ett test med Modexakök. Budget för detta är satt till 5,8 mkr. Standardhöjningar vid renovering av 
kök, badrum, med mera påverkar våra intäkter positivt över tid, men innebär ett minskat resultat 
under de första åren pga. raka avskrivningar.  

Den allra största resultatpåverkande posten för 2023 utgörs av utvecklingen på räntemarknaden. 
Den nya räntesituationen gör att våra räntekostnader ökar med 100%, från ca 35 mkr 2022 till 70 mkr 
2023. 

Resultatet för 2023 har vi budgeterat till ca 16 mkr. Detta har alltså belastats med ökade 
räntekostnader om 35 mkr jämfört med 2022. 

 

 

Nyckeltal 

 

 

Borås Stad, bolagets ägare, har satt avkastningskraven för en 4-års period. Resultatmålet och målet 
för synlig soliditet räknar vi inte med att kunna nå med det nuvarande ansträngda läget. Kommande 
investeringar kommer öka skuldsättningsgraden och därmed minska soliditeten. 
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Balansräkning, tkr
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3-års plan    -      År 2023 – 2025 

Bostäder i Borås har en för bolaget fortsatt historiskt stor nyproduktionsportfölj vilket känns 
glädjande dels med tanke på vårt krav från ägaren om att producera 100 nya lägenheter per år, dels 
med tanke på rådande bostadsbrist såväl i Borås som i hela Sverige. Men vi har också stora 
utmaningar i många av våra fastigheter avseende ett ökat behov av utvändigt och invändigt 
underhåll. 

Vi arbetar med långsiktiga mål genom att se över processer och flöden i bolaget i syfte att 
effektivisera verksamheten genom ständiga förbättringar. 

 

Resultat 
Våra intäkter är styrs av den reglerade hyresmarknaden och förhandlingar med hyresgästföreningen. 
Med nuvarande inflation och ovan nämnda underhållsbehov, är det av största vikt att vi får ett utfall 
av hyresförhandlingarna som möter kostnadsökningar och skapar ett resultat i bolaget  att använda 
för framtida investeringar och underhåll i fastighetsbeståndet. 

Den största utmaningen vid sidan av intäkterna kommer vara det förändrade ränteläget och de 
ökade räntekostnader det medför på våra upptagna lån. Bolagets resultat kommer påverkas av ovan 
nämnda underhållsbehov, men även av andra faktorer som till stor del är utanför vår kontroll, till 
exempel inflation, nya föreskrifter för avfallshantering, taxehöjningar, materialpriser och strängare 
regelverk vilket leder till ökade kostnader. Vi jobbar målmedvetet med ständiga förbättringar internt 
för att hitta effektiviseringar och sänka kostnader.  

Resultatet i budget 2023 belastas med nedskrivningar på drygt 9 mkr, det vill säga påskyndade 
avskrivningar, vilka avser anläggningstillgångar vars beräknade livslängd konstaterats understiga 
kvarvarande avskrivningstid, och enligt K3-regelverket därmed ska skrivas ned. Från 2024 och framåt 
ser vi för närvarade inga sådana behov. 
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3 ÅR 

 

 

Investeringar 
Vi har ett uppdämt underhållsbehov i våra fastigheter beroende olika faktorer historiskt. Under 2022 
intensifierade vi investeringar i underhåll jämfört med tidigare år. Och vi kommer att behöva 
fortsätta satsa på underhållsprojekt då vi har flera identifierade brister i olika fastigheter som måste 
åtgärdas. Vår om- och nybyggnationsplan är i närtid relativt intensiv och vi har i budget planerade 
projekt som ska vara klara under 2027. Men alla projekts lönsamhet kommer att noga utvärderas 
före en eventuell start, i ännu högre grad än tidigare på grund av det högre ränteläget och därmed 
ökade kapitalkostnader, och flera projekt kan därför komma att skjutas på framtiden. 

 

Prognos 
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Mål 
Ägarens lönsamhets- och solvenskrav för bolaget är resultat före utrangeringar 40 mkr, 
direktavkastning (driftnetto/marknadsvärde) 3%, soliditet 20% och justerad soliditet på 
40%. Direktivet är också att bygga 400 nya lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 
Eftersom målet för nästkommande mandatperiod inte är fastställt fortsätter vi att planera 
för 400 lägenheter.  

För 2023 tror vi att vi kommer nå alla mål förutom soliditeten. Det är främst de ökande 
räntekostnaderna som gör att skuldsättningsgraden kommer öka och påverka soliditeten. 
Investeringsplanen för om- och nybyggnation för 2024–2026 är ganska omfattande och 
kommer om den genomförs enligt plan, allt annat lika, påverka soliditeten ännu mer i 
negativ riktning. Därför är nedan prognosticerade nyckeltal preliminära och beroende de 
framtida analyser vi gör av faktorer som inflation, räntor, konjunkturläget etcetera innan vi 
beslutar att starta ett projekt. 

Nuläget är tämligen osäkert avseende åt vilket utvecklingen går. En osäker parameter är 
marknadsvärdena. Nedan prognos är gjord med värden från bokslutet 2021.  
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Investeringar 

 
 

 

 

Kreditlimit 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3 650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr. 

 

 

 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 
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Att: Kommunstyrelsen 

 
Borås Stad 

  
 

 

Ansökan om kreditlimit med mera för år 2023 i koncernbanken 
 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3.650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr.  

Vi bedömer att vi vid verksamhetsårets slut 2022 kommer att ha utnyttjat befintlig kredit med  

3.200 mkr. 

Vårt behov av ökad kreditlimit för år 2023 beror på att vår investeringstakt under året ligger på en 
fortsatt hög nivå för att klara ägardirektiven om 400 lägenheter under mandatperioden. Men även på 
det högre kostnadsläget samt högre räntenivå. Våra största planerade investeringsprojekt för 2023 är 
Kronängsparken och Brämhult.  

 

 

 

 

Finanspolicy 

Företaget har fr.o.m. våren 2017 inte länge en egen finanspolicy utan all räntesäkring sker av Borås 
Stads internbank. 

 

 

Med vänlig hälsning 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 

 



# Riskbeskrivning Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Riskvärde Ev. kommentar Till plan? Processtillhörighet Ägare

1 Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens inom projektledning 3 4 12 Ja Bygga nytt/Bo och förvalta VD

2
Risk att höjda material- räntekostnader påverkar utförandet av underhållsplanen och NKI-höjande 
åtgärder

3 4 12 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

3 Risk att brand uppstår i fastigheter 4 3 12 Ja Samtliga VD

4 Risk att undermålig marktilldelning från staden påverkar Bostäders markpriser 3 3 9 Ja Bygga nytt VD

5
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska behovet och skapar en ökad 
underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 

3 3 9 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

6 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador 3 3 9 Ja Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

7 Risk att Bostäder inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens 3 3 9 Ja HR HR-chef

8
Risk att nuvarande förvaltningsmodell inte möter våra kunders behov
(omhändertagandet av våra fastigheter och livet mellan husen med kunden i fokus.)

3 3 9 Ja Bo och förvalta Boservicechef

9 Risk för stort avstånd mellan ledning och personal 3 3 9 Omhändertas redan i GPTW 
men också i denna plan.

Ja Samtliga VD

10 Risk att Bostäder inte har kundfokus 3 3 9 Ja Samtliga VD

11 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram. 3 3 9 Ja Bygga nytt/Bo och förvalta Fastighetsutvecklingschef

12 Risk att Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden 2 4 8 Nej Komminikation Kommunikationschef

13
Risk att Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt

2 3 6 Nej HR HR-chef

14
Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är direkt relaterade till ekonomi, 
inte beaktas vid inköp- och upphandlingar

2 3 6 Nej Energi och miljö Fastighetsutvecklingschef

15 Risk att höga krav från staden t ex energikrav vid nybyggnation bygga i trä påverkar bolaget 2 3 6 Nej Bygga nytt Fastighetsutvecklingschef

16 Risk att lågt arbetsgivarvarumärke gör det svårt att attrahera spetskompetens 3 2 6 Nej HR HR-chef

17 Risk att ledare inte har tillräcklig kompetens att leda, motivera och coacha i förändringsarbetet 3 2 6 Nej Samtliga VD

18 Risk att otydlig ansvarsfördelning skapar ineffektivitet och otydlighet i organisationen 2 3 6 Nej Samtliga VD

19 Chefer har inte tillräcklig kompetens i förändringsarbetet 2 3 6 Nej Samtliga VD

20 Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling och effektivitet 2 2 4 Nej Samtliga VD

21 Risk att Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser orsakade av en otrygg arbetsmiljö 2 2 4 Nej HR HR-chef

22
Risk att Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor och tjänster som levereras för att 
säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

2 2 4 Nej Inköp och upphandling VD

23
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam värdegrund, vilket skapar risk för 
oönskade beteenden

2 2 4 Nej Samtliga VD

24 Risk att ägarkrav som inte är marknadsanpassade gör oss sårbara med t ex vakanser som följd 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

25 Risk att Bostäders erbjudande inte möter kundens behov vilket leder till att man inte vill bo hos oss 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

26 Risk att vi ej har tillräcklig omvärldsbevakning gällande system för digitalisering av våra processer 2 2 4 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

Lista över risker Resultat av omröstning Bedömning Struktur och omhändertagande



27 Risk att låg IT-kompetens hos medarbetare på Bostäder hindrar vår digitalisering 2 2 4 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

28 Risk att Bostäders avdelningar delvis arbetar i stuprör och ökar sårbarhet och ineffektivitet. 2 2 4 Nej Bygga nytt/Bo och förvalta/Hyra ut VD

29 Risk att IT-relaterade svårigheter uppstår på Bostäder 3 2 6 Nej IT Verksamhetsutvecklingschef

30
Risk att många planerade och pågående nybyggantioner av  studentlägenheter i Borås påverkar 
Bostäders kommande nybyggnationer 

1 3 3 Nej Bygga nytt Fastighetsutvecklingschef

31 Risk att anställda inom Bostäder saknar en affärsmässig inställning 1 2 2 Nej Samtliga VD

32 Risk att Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete 2 1 2 Nej HR-chef

33 Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda styreffekter på verksamheten 1 1 1 Nej Samtliga VD



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontrollansvarig Utförare av kontroll Kontrollfrekvens Genomfört senast

1
Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens 

inom projektledning

Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund

Bygga nytt

Bo och förvalta

Uppföljning att det finns en plan framtagen för 

de projektledare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning och om 

diskrepans finns genomförs 

kompetenshöjning.

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

2
Risk att höjda material- och räntekostnader påverkar utförandet av 

underhållsplanen och NKI-höjande åtgärder

Vi överträffar kundens förväntningar

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bo och förvalta

Uppföljningen görs genom löpande kontroll 

av fakturor mot anbud/avtal. Stor del av 

underhåll och NKI-höjande åtgärder ligger 

inom upphandlade ramavtal där fasta priser 

finns. Finns behov väljs alternativa materialval. 

Kvarstår risken skjuts projektet på framtiden. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år
Maj

November

3 Risk att brand uppstår i fastigheter 
Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bygga nytt

Bo och förvalta

Hyra ut

Uppföljning genom kontroll av extern 

entreprenör och intern kontroll av SBA-

kontroller som sker utifrån myndigheters krav 

samt att Bostäder utför kontroll enligt 

checklista. Kontroll vid avflytt med 

brandvarnare som testas av.

VD
Teknisk chef

Distriktschefer

Enligt myndigheternas krav 

men minst 

1 gång/år

November

4 Risk att undermålig marktilldelning från staden påverkar Bostäders markpriser
Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus
Bygga nytt

Uppföljning och dialog sker genom 

kontinuerliga kvartalsmöten med Staden 

(mark- & exploateringschef och stadsarkitekt) 

VD Fastighetsutvecklingschef 4 gånger/år November

5
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska 

behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 
Bo och förvalta VD Fastighetsutvecklingschef 1 gång/år November

6 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador Bo och förvalta VD Fastighetsutvecklingschef 1 gång/år November

7 Risk att Bostäder inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund
HR

Uppföljning och genomgång av befintliga 

befattningsbeskrivningar vid den årliga 

lönekartläggningen och samtidigt se över att 

rätt roller finns inom bolaget samt att 

kontinuerligt arbeta förebyggande med 

uppdateringar och behovsanalyser.

HR-chef HR-assistent 1 gång/år November

8

Risk att nuvarande förvaltningsmodell inte möter våra kunders behov

(omhändertagandet av våra fastigheter och livet mellan husen med kunden i 

fokus.)

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Bo och förvalta

Uppföljning genom årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida behov 

(utifrån NKI) med omvärldsbevakning. 

Boservicechef Distrikschef 1 gång/år November

Intern kontrollplan 2023

Uppföljning och genomgång av avvikelser 

mellan genomfört underhåll och 

underhållsplan.

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående



9 Risk för stort avstånd mellan ledning och personal

Vi överträffar kundens förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Våra kvarter är blomstrande och 

välmående

Vi är stolta medarbetare med 

gemensam värdegrund

Samtliga

Uppföljning genom årlig 

medarbetarundersökning "Great Place To 

Work" för att kontrollera att framtagna 

handlings- och åtgärdsplaner ger önskat 

resultat mot föregående mätning.

VD HR-chef 2 gånger/år
Maj

November

10 Risk att Bostäder inte har kundfokus Vi överträffar kundens förväntningar

Bygga nytt

Bo och förvalta

Hyra ut

Uppföljning av antal genomförda  aktiviteter i 

Bostäders  transformationskartan samt 

genomförda åtgärder på verksamhetsnivå 

med fokus på kund.

Uppföljning av Bostäders huvudmål 

kundnöjdhet 25% i Livesteps.

VD
Marknads- och 

verksamhetsutvecklingschef
1 gång/år November

11 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.
Vi erbjuder livskvalitet med hemmet 

i fokus

Bygga nytt

Bo och förvalta

Uppföljning  att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit över 

planerad budget och/eller tidsram. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år November



Planerade projekt över 15 M, 2023

• Takrenovering del 2 av 2, inkl solceller, Södra Göta ca 15 M kr

Endast info. Projekt över 15 M som styrelsen redan har godkänt, men som spiller över till 2023:
Kapplandsgatan - fasad, fönster, ventilation
Hansen Skilling - ventilation
Östgötagatan och Bohusgatan - fönster
Hällegatan - köksrenoveringar
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Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 

medborgare 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Borås Djurpark 

22. AB Bostäder Borås 

23. Fristadbostäder AB 
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24. AB Sandhultsbostäder 

25. Toarpshus 

26. Viskaforshem AB 

27. Industribyggnader i Borås AB 

28. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 5 december 

2022. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2022-00667 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803



Från: Desiree Karlsson 
Skickat: den 29 augusti 2022 05:37 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd: Dokument in i ärenden 
Bifogade filer: Remiss- Riktlinjer för invånarinflytande.pdf; Program för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå.pdf 
 

 

 

Hämta Outlook for Android 

 
From: Emma Lingefelt <emma.lingefelt@boras.se> 
Sent: Friday, August 26, 2022 7:08:55 PM 
To: Desiree Karlsson <Desiree.Carlsson@boras.se> 
Subject: Dokument in i ärenden  

  
Hej, 
  
Jag skulle väldigt gärna få hjälp att lägga in följande; 
  
Remiss- riktlinjer för invånarinflytande i ärende 2022-00667 
  
Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå i ärende 2022-00101 
  
Tack på förhand! 
  
Vänliga hälsningar 
  
Emma Lingefelt 
Mänskliga rättighetsstrateg 
--------------------------------- 
0734 - 32 88 03 
Borås Stad – Stadskansliet  
Besöksadress: Kungsgatan 55, Borås 
Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås 
www.boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
  

https://aka.ms/AAb9ysg
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Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 



3

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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och inflytande för medborgare

Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.
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och inflytande för medborgare

Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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2022-10-24   KS 2022-00667 

 

Yttrande remiss - 
Risklinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 

 
Beslut 
Bostäder i Borås avstår från att yttra sig. 

 

Beslutsunderlag: 
Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

AB Bostäder i Borås 

 

 

Roland Andersson   Mikael Hansson 

Styrelseordförande   VD 
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§ 342 

Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022  

Ärendenummer: 2022-334 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget att använda bufferten för att 
täcka underskott på planenheten.  

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder ska enligt Kommunfullmäktiges beslut avsätta minst 1% av kommunbidraget till 
oförutsedda händelser, buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna under året ska ha en 
beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott 
ska en åtgärdsplan upprättas och andra åtgärder ha prövats.  

I Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 är 241 000 kr avsatt i buffert.  

Under året har behovet av konsultutredningar i detaljplanearbetet varit stort vilket gör att 
kostnaderna är högre än budgeterat för 2022. Delar av kostnaden faktureras vidare till externa 
exploatörer via plankostnadsavtal medan vissa planer delas mellan extern exploatör och kommunen. 
Kostnader för arbete med detaljplaner på kommunal mark bekostas av verksamheten till dess ett 
eventuellt bygglov kan faktureras. Kostnaden för konsulter inom detaljplanearbetet beräknas 
överskrida budgeten med ca 3 000 000 kr 2022.  

I analysen och prövningen av andra åtgärder för att komma i balans kan konstateras att behovet av 
utredningar varierar över tid och fas i detaljplanearbetet och beror inte på någon strukturell obalans i 
verksamheten.  

Inga andra åtgärder vidtas mer än fortsatt uppmärksamhet kring den ekonomiska utvecklingen 
framöver.  

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, oktober 2022 SBN 

Bufferthantering i budget och uppföljning 

Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att godkänna förslaget att använda bufferten 
för att täcka underskott på planenheten. 

Sverigedemokraterna yrkar att uppdra förvaltningen att vidtaga relevanta åtgärder för att få 
ekonomin i balans samt återrapportera detta på nästkommande nämndmöte, med följande 
motivering: 
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Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad visar ett underskott om 563.000 kr. 
Trotts att konsultkostnaderna inte beräknas överskrida budget mer än vad som redan skett 
prognostiserar Förvaltningen att underskottet ökar till totalt -1.500.000 kr. Beaktat just att 
konsultkostnaderna beräknas minska bör det finnas goda förutsättningar att minska 
nuvarande underskott till 0 under de återstående två månaderna. Att hålla ekonomin i 
balans är av särskild vikt under rådande situation för både Borås Stad och Nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Sverigedemokraternas förslag 
besvaras med Nej. 

Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 

Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Thérese Björklund (S), Maj-
Britt Eckerström (C), Lars-Gunnar Comén (M), Lennart Malmerfors (KD), Morgan Hjalmarsson (L) 

Nej: Kristian Silbvers (SD) 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Stadsrevisionen 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2022-11-28 

 
 

Instans 
Borås Stadshus AB 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 28 november 2022 kl 13:00-14:30 

Ledamöter  
Ulf Olsson (S), ordförande  
Kerstin Hermansson (C), förste vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Anna Svalander (L)  
Tom Andersson (MP)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)  
Anne Rapinoja (V)  
Therése Björklund (S)   tjg för Malin Carlsson (S) 
Andreas Ekström (S)   tjg för Per Carlsson (S) 
Crister Spets (SD)   tjg för Per-Jonas Carlsson (KD) 
Lars-Gunnar Comén (M)   tjg för Minna Engström Heino (M) 

 

 
Ersättare 
Håkan Eriksson (C) 
 
Övriga tjänstemän 
Susanne Bladh, finanschef  
Magnus Widén, ekonomichef  
Evelina Pirs, bolagscontroller  
Louise Mattus Streiby, stadsjurist  
Petra Vainionpää, politisk sekreterare  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare  
Adrian Jalali, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör  
Carl Morberg, kommunsekreterare 
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2022-11-28 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  

Paragrafer §§ 32-38 

Underskrifter 

Ordförande (221103 18.26) ULF OLSSON - Mobilt BankID 
 Ulf Olsson 

Justerare (210408 14.02) ANDREAS EXNER - Mobilt BankID 
 Andreas Exner 

Sekreterare  (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID 
 Carl Morberg 
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Borås Stadshus AB  
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Ärendelista 
§ 32 

Val av justerare .................................................................................. 4 
§ 33 Dnr SH 2022-00049 1.3.1.1 

Anmälningsärenden ........................................................................... 5 
§ 34 Dnr SH 2022-00039 1.1.3.0 

Arbetsordning för styrelsen ................................................................ 6 
§ 35 Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3 

Ombud på bolagens bolagsstämmor .................................................. 7 
§ 36 Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0 

Sammanträdestider 2023 ................................................................... 8 
§ 37 Dnr SH 2022-00045 1.2.4.1 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och 
finansiella mål för bolagen ................................................................. 9 

§ 38 Dnr SH 2022-00046 1.2.3.0 
Bolagsstyrningsrapport 2022 ............................................................ 10 
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§ 32   

Val av justerare 

Borås Stadshus ABs beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).   
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§ 33 Dnr SH 2022-00049 1.3.1.1 

Anmälningsärenden 

Borås Stadshus ABs beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Tider bolagen 2023 

Dnr 2022-00048 
Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2023 till bolagen avseende 
årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring årsstämma och 
ägardialoger. 
 

2. VD-rapport oktober 2022 
Dnr 2022-00001 
VD har upprättat en VD-rapport för oktober och skickat ut till styrelsen.  

 
3. VD-rapport november 2022 

Dnr 2022-00001 
VD har upprättat en VD-rapport för november och skickat ut till styrelsen.  
 

4. Redogörelse för tolkning av K2 enligt Viskaforshems styrelse 
Dnr 2022-00043 
Styrelsen i Viskaforshem AB har skickat in en skrivelse som avser deras redogörelse för 
tolkning av K2. Frågan var uppe på ett arbetsmöte i Borås Stadshus AB den 31 
oktober där bolagets VD och presidium var inbjudna att presentera bolagets finansiella 
förutsättningar med anledning av utförd värdering av Friskafors. 

 
5. Signerad budget 2023-2025 från Koncernen Industribyggnader i Borås AB. 

Original till GDPR-skyddad handling 
Dnr 2022-00037 
Dotterbolagen har inkommit med sina budgetar för 2023 och ska läggas till 
handlingarna.            
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§ 34 Dnr SH 2022-00039 1.1.3.0 

Arbetsordning för styrelsen 

Borås Stadshus ABs beslut 
Arbetsordning för styrelsen fastställs.        

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsearbetet.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen  
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§ 35 Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3 

Ombud på bolagens bolagsstämmor 

Borås Stadshus ABs beslut 
Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 
koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls 
under 2023, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för 
honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.     
 
Per-Jonas Carlsson (KD)  Mohamed Farah (S) 
Kerstin Hermansson (C)   Therése Björklund (S) 
Tom Andersson (MP)  Andreas Ekström (S) 
Malin Carlsson (S)  Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
Per Carlsson (S)  Peter Wiberg (V) 
Ylva Lengberg (S)  Johan Wikander (L) 
Anna Svalander (L)  Maria Hyllstam (MP) 
Anne Rapinoja (V)  Niklas Arvidsson (KD) 
Björn-Ola Kronander (M)  Lars-Gunnar Comén (M) 
Minna Engström Heino (M) Annette Carlson (M) 
Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 
Kristian Silbvers (SD)  Crister Spets (SD)     

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stadshus AB behöver utse ombud som ska närvara vid de kommunala 
bolagens bolagsstämmor som hålls under 2023.                
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§ 36 Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0 

Sammanträdestider 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 
Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad 
sammanträdestablå.         

Sammanfattning av ärendet 
En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s 
arbetsmöten och styrelsemöten under 2023.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Sammanträdestablå 2023 för Borås Stadshus AB  
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§ 37 Dnr SH 2022-00045 1.2.4.1 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på 
avkastningskrav och finansiella mål för bolagen 

Borås Stadshus ABs beslut 
Styrelsen tillstyrker föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt 
finansiella mål för de kommunala bolagen.         

Sammanfattning av ärendet 
Enligt det Gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om 
bolagens inkomna budgetar och ge förslag på avkastningskrav och finansiella 
mål för bolagen. 
 
Bolagen budgeterar 2023 för ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt 
178 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 Avkastningskrav och finansiella mål bolagsbudget 2023 
2. Bilaga 2 Bolagens inlämnade budgetar för 2023  
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§ 38 Dnr SH 2022-00046 1.2.3.0 

Bolagsstyrningsrapport 2022 

Borås Stadshus ABs beslut 
Bolagsstyrningsrapport 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till bolagen att upprätta en 
bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommunstyrelsens 
bedömning av bolagens verksamhet utifrån ändamål och befogenheter som 
anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrningsrapporten ska det 
framgå hur bolaget uppfyller det kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna.   
 
Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till 
Kommunstyrelsen.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB  
 



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 

Tid och plats: Torsdagen den 10 november 2022 8.15-8.50, KS Stora sessionssal 

Bolag: Inkubatorn i Borås AB 

Närvarande bolaget: 
Petter Hedihn, ordförande 
Stefan Dinér, VD  

Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 

1. INLEDNING
Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.
b) Resultatkravet beräknas vara oförändrat på -2,6 mnkr inför 2023. Kommer göras en

översyn till våren av alla krav inför kommande år. Kommunfullmäktige tar beslut om
kraven i januari.

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som
bolaget velat förmedla finns med.

3. MÅLUPPFYLLELSE

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 

Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  

Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 

Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel. 



Verksamheten 2022: 
- Inflödet av nya idéer högt under året.
- Antalet möten i linje med satt mål.
- Skissa (ny kund) är lägre än satt mål. Första fasen för en ny kund. Börjat jobba med 8 nya

kunder under året, målet är 18 stycken.
- Exit (bolag som avslutar för fortsatt positiv tillväxtresa) ligger under målet, hittills har ett

bolag gjort exit. Landar troligen på 3-4 stycken under året.

INK Day genomfördes i september digitalt/livesändning med temat ”Alla trodde det var 
omöjligt”. Viktigt arrangemang för att lyfta diskussioner om entreprenörskap samt positionera 
Borås INK.  

Har fortsatt med INK Lab, som är en förinkubation. 19 affärsidéer antagna och 24 
entreprenörer. Viktig aktivitet för att säkra ett bra inflöde av affärsidéer till den ordinarie 
processen.  

Ett viktigt uppdrag bolaget har är att hitta kapital till kunderna, för detta har man ett nätverk och 
ordnar ett antal seminarier för att informera hur man söker kapital. Bl.a. har ett event ”Här finns 
pengarna” genomförts, med fokus på vad start-ups ska tänka på när de vill ta in kapital genom en 
investerare.  

Bolaget har även ordnat ett antal seminarier och paneldebatter under året kopplat till hållbarhet 
och tillhörande omställning.  

NEST – viktigt fokusområde för bolaget. Planerar för en andra omgång, våren 2023, att etablera 
fler partners samt säkra finansiering framåt.   

VD gör en kort beskrivning av ett antal nya spännande kunder som kommit in 2022. 

Budget 2023 
Budgeterar med -2,6 mnkr i resultat. Sedan budgeten lämnades in har bolaget fått besked om att 
de inte får fortsatt finansiering av två projekt från Boråsregionen. En del av dessa intäkter 
kommer komma in via ett annat projekt men beskedet innebär att bolaget tappar lite av de 
budgeterade intäkterna. Aktivitetsnivån kommer att beakta eventuellt reducerade intäkter.  
Bolaget lyfter också att man ligger på gränsen för Vinnovas finansiering, då Vinnova har som 
gräns att maximalt finansiera 30 % av driften.   

Det visas en bild på beräknad Offentlig Return On Investment, ROI. Det mäter uppväxlingen av 
den erhållna offentliga finansieringen till bolaget i förhållande till skatter som återbetalas till staten 
från de alumnibolag, 62 stycken, som gjort positiv exit hos Borås INK. Bolaget får en bra poäng i 
den beräkningen.  

4. ÄGARDIREKTIVEN

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

Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom
Socialt hållbart Borås?



• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar?

Några aktiviteter som bolaget gör inom hållbarhet, som VD menar inte bara handlar om 
social hållbarhet utan även om ekonomisk hållbarhet:  

- Arrangör av paneldebatt rörande Social innovation och entreprenörskap under Borås 
Textile Week.

- Internutbildning inom affärsutveckling för att säkra stöd till kunderna inom 
områdena social och ekonomisk hållbarhet.

- Väsentlighetsanalys genomförd på bolaget för att säkra rätt prioriterade områden.
- Seminarier ”Hållbart Näringsliv”, där social hållbarhet är en del.

Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 

Finns inget behov.  

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  

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

Bolaget lyfter framtida finansiering. VD har full förståelse för att det är tuffa tider framåt men vill 
ändå skicka med att en liten höjning av koncernbidraget från Borås Stad skulle kunna bidra till en 
högre aktivitetsnivå i bolaget.  

Ägaren frågar om bidraget från VGR. Bolaget har fått bekräftat att VGR ger ett bidrag om 3,1 
mnkr 2023.  

6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR

Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 4 maj 2023 kl. 8.15. 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 

/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 10 november 2022 kl. 09.00-10.10, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: Borås Djurpark & Camping AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Eric Stjerna (L), ordförande  
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Jeanette Lindström, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Förslaget på resultatkrav för 2023 är -13,9 mnkr i enlighet med inlämnad budget. 

Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari. Det kommer göras en översyn till 
våren av ägarens krav inför kommande år. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

     
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 



Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där följande gicks igenom: 
 
Väsentliga händelser 2022 
 
Djurparken har nu genomfört sommarsäsongen och Halloween. Såg en trend redan från maj att 
säsongen skulle bli sämre än 2021 men bättre än 2019, innan pandemin. 2021 var ett exceptionellt 
bra år för bolaget, där många konkurrenter inte fick ha öppet hela året så som djurparken hade. 
Trenden i år är att besöksantalet minskar och är tillbaka på samma antal som 2019. Antalet sålda 
säsongskort har också varit lägre i år. Kör kampanjer till jul för säsongskortet som slagit väl ut 
och som säkrar upp besökare till kommande säsong.  
 
Tillfört ett boende i parken, Wildlife Camp, med åtta tältplatser intill savannen. Har varit väldigt 
framgångsrikt med upp till 90 % beläggning i juli.  
 
Andra året som bolaget kör satsningen på Halloween. Lockade i år runt 13 000 besökare med 
10 000 sålda dagbiljetter, vilket är 7 000 fler sålda dagbiljetter jämfört med tidigare höstlovsöppet. 
Halloween-veckan har nästan samma omsättning som en hel månad under våren.  
 
Julsäsongen kommer ha öppet tredje och fjärde advent samt lite i mellandagarna, 26-29/12. 
 
Det som räddar upp resultatet mot budget är campingen, som gör ett bättre resultat. Men 
prognosen för helåret på -13,1 mnkr visar ändå en större avvikelse mot budget. 
 
Inför 2023 
För att klara ekonomiska mål och krav behöver djurparken bli mer attraktiv som 
besöksdestination. Det saknas nyhetsvärden som attraherar tillresande besökare. Parken kommer 
ha samma öppettider/dagar som 2022. Budgeterar med ett oförändrat besöksantal och kommer i 
stort ha samma prisbild som 2022 då endast mindre prisjusteringar görs.   
 
Behöver ta större kliv för att få fler besökare. Fokus 2023 kommer vara att planera och projektera 
för bolagets framtid. Kommer satsa på projekt som är försäljningsdrivande och man ska fortsätta 
utveckla och förbättra campingen och konceptet Wildlife Camp. 
 
Nästa års planerade investeringar avser el- och energibesparande åtgärder, försäljningsdrivande 
delar i djurparken och campingen samt fortsatt utveckling av campingen och Wildlife Camp.  
 
För 2023 budgeteras intäkterna till 86,7 mnkr, vilket är något högre än prognosen för 2022.  
EBITDA ligger på 100 tkr och budgeterat resultat är -13,9 mnkr, att jämföra med prognosen 
2022 som visar -13,1 mnkr.  
 
Känslighetsanalys 
Höjda elpriser och räntor ger ökade kostnader om 3,3 mnkr. Andra kostnader som ökar är bland 
annat foder, strö till stallen och bränsle. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 



• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 

Bolaget är en viktig del i lärandet för barn i förskolan och grundskolan. I djurparken kan de lära 
sig om respekt och empati inom djur och etik. Bolaget är även en stor arbetsgivare för ungdomar 
som anställs som säsongsarbetare, runt 150-200 varje år. För många av dem är det deras första 
jobb. 
 
Gällande gröna tillgångar: 

- Investerat i solceller både i djurparken och campingen och det kommer fortsätta.  
- Odlar ängsmark och försöker utrota invasiva arter. 
- Hela verksamheten är palmoljefri.   

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
  
Inget behov.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget presenterade sin framtagna masterplan med tänkt utveckling av djurparken under den 
kommande tioårsperioden.  
 
Ordförande framförde att styrelsen ställer sig helt bakom presenterade planer. Måste ha en ägare 
som tror på bolagets utveckling och nu behöver en politisk förankring ta vid. Vilken process och 
vilka underlag behövs för detta? Styrelsen framför att det kommer bli skarpt läge inför budget 
2024. Bolaget måste få veta vilken inriktning man ska jobba vidare med, för det krävs tunga 
investeringar i flera uttjänta djuranläggningar oavsett vilka val som görs.  
 
Ägaren säger att detta måste processas inom Borås Stad/Borås Stadshus AB nu och förstår att 
bolaget önskar besked så snart som möjligt. Återkommer med besked om fortsatt hantering. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 4 maj 2023 kl. 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 10 november 2022 10.30-11.20, KS Stora sessionssal 
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Gustavsson (S), ordförande 
Hanna Munde, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Kerstin Hermansson (C), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget inför 2023 förändras utifrån ändrade 

förutsättningar. Då bolaget inte längre ska lämna koncernbidrag går kravet från 
resultatkrav till avkastningskrav. Förslaget är ett avkastningskrav på totalt kapital på 5 %. 
Det tillkommer också finansiella mål avseende soliditet på 10-15 % samt 
räntetäckningsgrad på 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. Anteckningarna blir en offentlig handling.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 



tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 
Resultat 2022 
Prognosen visar ett resultat om ca 11 mnkr, vilket är 45 % högre än budgeterade 7,6 mnkr. VD 
ser redan nu att prognosen kommer att överträffas, det ser väldigt bra ut ekonomiskt.  
 
Väsentliga händelser 2022 

- Återhämtning efter pandemin, första kvartalet var fortsatt påverkat av lägre beläggning. 
- Effekter av genomförd prisstrategi. 
- Nybyggnation av p-hus Makrillen är försenad. Handlar om träden som står på platsen där 

bolaget inte fått tillåtelse att ta ner några av träden. Länsstyrelsen nekade ansökan, beslutet 
överklagades till mark- och miljödomstolen som gav bolaget rätt. Ärendet ligger nu åter hos 
Länsstyrelsen för handläggning utifrån det beskedet.  

- Elladdning byggs ut löpande och laddningen ökar. 
- Personalomsättning. 
- Digitala skyltar som visar antal lediga platser utanför varje p-hus är installerade. Planerar 

tillsammans med Tekniska förvaltningen för installation av digitalt parkeringsledningssystem 
inom den närmsta tiden. 

- Inget beslut om parkeringsprogrammet. 
- Parkeringsköpavtal om 8,8 mnkr finns idag. 
- Politisk överenskommelse om utökat uppdrag. 
- Risk för nedskrivningar. 

 
Budget 2023 
Resultatet budgeteras till 8,1 mnkr. Ingen hänsyn har tagits till den politiska överenskommelsen 
kring utökat uppdrag då det är för tidigt att säga vad effekterna blir. Intäkterna minskar 2023 då 
300 centrala p-platser försvinner vid Brodal och nya lösningar dröjer/saknas. Kostnaderna ökar 
p.g.a. prisökningar. Upphandling behöver göras gällande betal-app för parkering. 
Förhoppningsvis kan byggnationen av Makrillen starta.  
 
Bolaget visar en bild över p-platser som kommer försvinna. Under 2023-2025 minskar de centrala 
p-platserna med ca 475 st då markparkeringar tas i anspråk för byggnation. Makrillen är den enda 
anläggning som det finns beslut om som tillför netto, 75 st platser. Även om nya lösningar inte 
tillför platser med 1:1 behöver de tillföras planerat i takt med att platser försvinner.  
 
Politisk överenskommelse 
Idag ansvarar bolaget för ca 30 % av kommunal parkering. Bolaget ser positivt på 
överenskommelsen som säger att P-bolaget ska få ett utökat ansvar. En stor del av den 
kommunala parkeringen är idag oreglerad.  
 
Makrillen 
Byggs på befintlig markparkering. Investering om ca 80 mnkr. Bolaget kommer gå ut med 
anbudsförfrågan under våren och därefter kommer kalkylen uppdateras i sin helhet. Kan bli 
aktuellt med ett nytt fullmäktigebeslut om investeringen bedöms överskrida tidigare beslutad 
investeringsram.   
 
 
 



Känslighetsanalys 
Ökade räntekostnader kommer påverka olika mycket beroende på vad räntan blir. Med de olika 
räntescenarierna bas, låg och hög hamnar räntekostnaderna på mellan 1,6 mnkr och 3 mnkr. 
Detta kommer utgöra en stor del av budgeterat resultat på 8 mnkr. I dagsläget bedöms 
inflationen endast ha marginell påverkan på intäktssidan. Kostnadssidan ökar, framförallt 
gällande renhållning, men bolaget kommer inte kompromissa med trygghet och renlighet i 
anläggningarna.  
 
Långsiktig investeringsplan 
Lagt in ett mobilitetshus i slutet på planen 2027-2029, men vet inte när och var än. Bolaget ser att 
behovet finns. Övriga investeringar avser en del reinvesteringar i befintliga anläggningar, t.ex. 
infartskameror och laddstolpar.  
 
Finansieringsstrategi 
Målet är att bolaget finansierar nya anläggningar med intäkter från parkeringsverksamheten. 
Förutsättningar: 

- Bolaget får behålla resultatet i eget kapital 
- P-köps medel tillfaller bolaget, som också tecknar avtal med exploatören 
- Samsyn kring priser på kommunal parkering 
- Ta tillvara på synergier och samnyttjande 
- Besluta om parkeringsprogrammet och arbeta övergripande och strukturerat med 

mobilitet och tillgänglighet.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Hållbarhet: bolaget har satt upp miljömål för 2023 

- P-ledningssystem 
- Utbyggnad av laddplatser 
- Endast leasa elbilar 
- Hållbara alternativ vid byggnation 
- Energieffektivisering 

 
Bolaget har 98 laddplatser och kommer fortsätta bygga ut elladdning i takt med att behovet ökar. 
Bolaget ser att man kan ta ett större grepp gällande elladdning. För diskussioner med Borås Elnät 
för ett samarbete i frågan.  
 
Ägaren framför att det är bra med ett helhetsgrepp i frågan och att någon tar ledningen. 
Förutsättningarna har blivit bättre nu med den politiska överenskommelsen.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Låt bolaget behålla resultatet i sin helhet och ta bort kravet på utdelning. 



Ägaren svarar att man är medveten om problematiken och att ambitionen framåt är att bolaget 
inte ska lämna något koncernbidrag. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

- Finansieringsstrategi – ta bort krav på utdelning i ägardirektivet 
- Politisk överenskommelse om utökat ansvar för parkeringsprodukten 
- Investering p-hus Makrillen 
- Beslut om Parkeringsprogrammet, p-köp villkor 
- Elbilsladdning 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 3 maj 2023 kl. 10.15.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 15 november 2022 8.30-9.45, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande 
Marie Fridén, (M) vice ordförande 
Lars Hedendahl, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Adrian Jalali, politisk sekreterare för SD 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB, 9.00-9.45 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén  
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2023 är oförändrat, 4 % i avkastning på totalt 

kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet är 20-25 %. Har 
tillkommit ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om 
kraven i januari. Kommer göras en översyn av samtliga avkastningskrav under nästa år så 
kravet gäller först och främst 2023. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Uppföljning avseende uppdraget från Kommunfullmäktige avseende utredning av 
effekt- och kapacitetsbehovet för kommande behov av el.  
- Informera om läget avseende intäktsramar för kommande regleringsperiod. 
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
Bolagets VD lämnade en redovisning enligt separat bildspel. 
 
Väsentliga händelser 2022: 

- Fortsatta processer mellan elnätsbolagen och Energimarknadsinspektionen. 
- 2-årigt avtal säkrat med AB Bostäder i Borås, för 2022 och 2023. Det finns en stor oro 

framåt om de vill köpa tjänster på öppna marknaden då de är en viktig kund inom 
affärsområde Stadsnät. 

- Inflation och avvaktande marknad. 
- COP infört som nyckeltal inom elnätsverksamheten. 
- Högsta NKI-resultatet någonsin. 
- Elprisstödet. 

 
Resultatet ser bra ut för 2022 och uppdraget har kunnat genomföras enligt plan. Resultatet är 
bättre än budget p.g.a. ökade anslutningsintäkter, högre volymer drivna av en kylig inledning av 
året samt lägre investeringsnivåer än planerat p.g.a. försenade leveranser och svårt att få tag på 
material. Aktuell prognos visar på 70 mnkr.  
 
Budget 2023  
Resultatet är budgeterat till 55 mnkr. Avkastningskravet och övriga krav kommer uppfyllas. 
Bolaget har inte tagit beslut om intäktshöjning än, kommer främst höja de fasta delarna och 
effektdelarna. Beslutat tas sent för att man har väntat in uppgifter om kommande kostnader för 
att hamna så rätt som möjligt på intäktssidan. Räknar med ca 9 % i genomsnitt i höjning av 
eldistributionsavgifterna.  
 
Bolaget har i stort sett inte några rörliga energikostnader. Tariffen avseende intäkter är däremot 
uppbyggd med en stor del rörligt. Energimarknadsinspektionen har tagit fram en ny modell för 
tariffstrukturer som ska implementeras 2027. Elnät börjar inriktningen mot detta redan 2023 så 
det ska bli en mildare övergång till den nya modellen. Den nya strukturen kan innebära kraftigt 
höjda kostnader för de som använder lite energi men mycket effekt och tvärtom då effekttaxa ska 
införas för alla kategorier.  
 
Bolaget kommer troligen behöva skjuta på fler investeringar framåt eftersom det är svårt få tag på 
material. Leverantören av elmätare har skjutit på leveranser flera gånger, men det har inte 
påverkat projektets ekonomi.  
 
Fördelning av budgeten 
Stadsnäts resultat är 7,8 mnkr. Är inne i en bra trend och affären går bra. Har fått stöd från PTS 
för att ansluta kunder på landsbygden, och kommer fortsätta ansluta en hel del kunder under 
2023. Elnäts resultat är 47,7 mnkr. Påverkas av att rörelsekostnaderna ökar, såsom kostnader för 
överliggande nät och förlustenergi.  
 
Resultatutvecklingen framåt visar att bolaget kommer klara resultatet med rimliga 
intäktshöjningar på ca 4 % årligen. Prognosen bygger på att intäktsregleringen för eldistribution 
får samma beräkningsstruktur för perioden 2024-2027 som för 2020-2023. Omsättningen drar 
iväg och närmar sig 400 mnkr år 2027. De stigande räntenivåerna kan hanteras då de även 



påverkar WACC:en positivt och därmed intäktsramen. Det i sin tur kan kompensera för de ökade 
räntekostnader som affärsområde Elnät står inför. Bolaget har inte tagit full höjd för 
räntehöjningarna i sina intäktsberäkningar. Indexuppräkningar kommer också påverka regleringen 
positivt. Detta förutsätter att Energimarknadsinspektionen inte ändrar regleringsmodell igen.  
 
Bolaget ser inte ett behov av ökade investeringar framåt utan snarare tvärtom. Men nivån 
kommer gå lite upp och ner de kommande åren då de stora mottagningsstationerna kostar runt 
100-110 mnkr/styck och man har fem sådana kvar att bygga. Därefter blir det mer byggnation av 
nätstationer som kostar betydligt mindre. Investeringar inom Stadsnät ligger stabilt på runt  
20 mnkr/årligen. 
 
Utmaningar 

- Lågkonjunktur och inflation. 
- Räntekostnadsutvecklingen, vilket mest påverkar stadsnätsaffären. 
- Ökade krav från myndigheter: Säkerhetsskyddslagen (utökning där även bolagets 

anläggningar klassas), MSB (skapa högre motståndskraft mot kriser), REN 
Energimarknadsdirektiv (ex flextjänster), Energimarknadsinspektionen (ny metod för 
intäktsreglering), NIS 2 (ISO 27001, ISO 22301). 
Kraven innebär att bolaget behöver anställa fler för att kunna hantera kraven alternativt köpa 
in tjänster. 

- Ökad ambition inom hållbarhet.  
 
Möjligheter 

- Nytt ledarskap möjliggör högre engagemang. 
- Utveckling av ledningssystem ger effektivare arbetssätt. 
- Bostäder i Borås är med oss ytterligare ett år – hot från allmännyttan på längre sikt kvarstår. 
- Nyttja våra elnätsinvesteringar/kapitalbas mer optimalt – COP 

 Genom nya arbetssätt och KPI:er inom elnät så görs bättre investeringar ur ett 
intäktsramsperspektiv. 

 Genom bättre arbetssätt med Servicekontoret så kan effektiviteten i entreprenaderna 
öka. 

- Möjlighet att växla upp affären med laddinfrastruktur i kombination med fiberanslutning. 
- Med översyn av varumärke, kommunikation och vässad säljorganisation kan 

anslutningsgraden och intäkter per kund öka. Vill kunna kommunicera att stadsnät ingår i 
bolaget då bolagets namn idag inte säger något om det affärsområdet. Det kostar också 
mycket att köra dubbla varumärken i all kommunikation. 

 
Kapacitetsbehov 
Utredning av effektökning fram till och med 2030. Inget som har ändrats jämfört med när 
bolaget gjorde utredningen, det har inte tillkommit någon verksamhet med stort effektbehov. Det 
som kan komma att påverka är uppbyggnad av energilager. Projekt 2031 ger mer än 200 MW i 
effekt och dagens behov är 130 MW. 
 
Laddinfrastruktur 
Det finns ett behov av utbyggnad av laddinfrastrukturen i Borås. Elnät är en av aktörerna som 
berörs, både i utbyggnadsskedet och vid användandet. Rätt hanterat kan laddinfrastrukturen 
utgöra en möjlighet för både elnätet och stadsnätet. Bolaget vill bidra genom att tillsammans med 
bland andra Parkeringsbolaget vara en central aktör. Bolaget vill ha själva övervakningssystemet 
hos sig för att kunna styra bort laster, genom att kunna stänga av laddare tillfälligt. Det kommer 
få en synergieffekt med nuvarande kund- och servicedel i bolaget. I första hand vill bolaget vända 
sig till de kommunala verksamheterna.  



Effektmål: positivt med ett ben till för bolaget, utveckling för medarbetarna, staden främjar 
fossilfri fordonsflotta. 
Konsekvenser: möjliga resursökningar, förändring i ägardirektiv. 
Risker: ser inte så höga risker, men en risk är att inte lyckas motsvara kundernas förväntningar 
om snabb och effektiv utbyggnad.  
 
Intäktsram 
Nuvarande beslut uppräknat till dagens datum är 786 mnkr. Ser att bolaget klarar sig bra inom 
befintlig ram och kommer kunna ta med sig outnyttjad del till nästa period. 
Det har kommit ett beslut gällande överklagan av intäktsregleringen mot Energimarknads-
inspektionen, som inte blev som elnätsbolagen ville. Elnätsbolagen har därför lämnat in en 
överklagan till Kammarrätten.  
 
Samarbetsforum IoT 
Väldigt mycket nytta med om man kan samla all data som alla verksamheter sitter på och för att 
skapa bästa tillgänglighet av dessa data. Bolaget har haft ett möte med staden för att komma fram 
till en gemensam lösning. Det finns en arbetsgrupp som jobbar vidare med frågorna.  
 
Projektansökan SET 
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan, Fribo och Splitvision. Ska skapa en strategi för 
skalbara, effektiva och trygga IoT-lösningar inom kommunala fastighetsbolag. Ansöker om 
pengar från Vinnova.  
Elnät har även ett samarbete med Bostäder i Borås inom samma område, där en projektplan 
håller på att tas fram. Målet är att försöka hitta effektiva lösningar.   
 
Ordförande avslutar med att berätta om bolagets utvecklingsresa utifrån förändrade 
omvärldsfaktorer. Det har genomförts ett antal seminarium under året med stort engagemang. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
Bolaget är inte de som jobbar mest naturligt med frågorna, har därför riktat in sig på effektmålet 
förutsättningar för arbete där några exempel är: 

- Utsatta grupper, försöker ta in anställda med olika behov.  
- Alla i arbete. Genom att erbjuda sommarjobb och praktikplats underlättar bolaget för 

individen att senare få arbete hos bolaget eller annan arbetsgivare. 
- Bred rekrytering och en blandning av anställda. Eftersträvar jämn könsfördelning, 

åldersfördelning och mångfald.  
 
 
 
 



Gröna investeringar 
Bolaget har bland annat gjort:  

- EcoPar i reservkraftaggregaten. 
- Nya kylaggregat på datacenter ÄK. 
- Grön betong i mottagningsstationer. 
- Bytt ut dieselbilar i verksamheten till mer klimatsmarta bilar. 

 
Bolaget kommer/vill göra: 

- Utbyggnad av solelproduktion på Vinrankan tillsammans med fler laddstolpar för både 
verksamhetsbilar och personalens bilar. 

- Undersöker möjligheten att samarbeta kring byggande av solelsproduktion för att täcka 
energiförluster. 

- Ta steget fullt ut till klimatsmarta upphandlingar. 
- Bygga energilager. 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget föreslår följande tillägg i ägardirektivet: 

- Bolaget ska inom de ramar som avkastningskrav och soliditetsmål medger främja innovation 
och teknisk förnyelse. 

- Möjliggöra ett hållbart Borås genom att skapa förutsättning för elektrifiering av transporter, 
industri, kontor, bostäder m.fl.  

 
Laddinfrastruktur, tillsammans med andra tjänster bolaget gör idag och vill göra imorgon, kräver 
också bildandet av ett nytt bolag för att skilja det från den rena elnätsverksamheten. Bolaget ser 
att ett dotterbolag behöver vara på plats till årsskiftet 2023/2024 utifrån dagens verksamhet och 
ändrade omvärldskrav.  
 
Ägaren säger att bolaget får komma in med en skrivelse avseende bildande av dotterbolag. 
Förslaget till förändring av ägardirektivet tar Bolagsgruppen med sig i den samlade översynen av 
samtliga ägardirektiv.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se punkt 4 gällande bildande av ett dotterbolag.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 3 maj 2023 kl. 8.30.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 15 november 2022 10.15-10.45, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Adrian Jalali, politisk sekreterare för SD 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav för 2023 är -20,8 mnkr eller bättre. Kravet avser bara 

Borås Kongress utifrån bolagets inlämnade budget och den politiska överenskommelsen. 
Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari.  

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 



Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Budget 2022  
Ekonomin går lite bättre än prognosen på -28 mnkr då Textile Fashion Center går lite plus. Har 
nu fått till en gemensam reception i centret där Borås TME, Kulturförvaltningen och 
Akademiplatsen, i liten grad, bemannar alla dagar i veckan. Bolaget sparar därmed in på 
personalkostnader.  
 
Borås Kongress-verksamheten bedömer att budgeten kommer hållas. Verksamheten har fast 
elpris, där hälften debiteras till driftsoperatören, och påverkas därför inte av kostnadsökningar 
2022. Driftsoperatören prognostiserar att de klarar sin uppsatta omsättning.  
 
Investeringar 
Reinvesteringar följer avskrivningsplaner. Den inköpta LED-skärmen har lite längre nyttjandetid 
än avskrivningstiden. 
 
Enligt den politiska överenskommelsen ska verksamheten Borås Kongress överlåtas till 
IBAB/Eolus och verksamheten Textile Fashion Center överlåtas till Borås TME. Frågor om 
köpeskilling, skatteeffekter m.m. håller på att utredas. Det sker regelbundna avstämningsmöten 
med ägaren som drivs av Bolagsgruppen. Bolagets styrelse och IBAB:s styrelse har haft ett 
gemensamt styrelsemöte. Akademiplatsen kommer att finnas kvar under 2023.  
 
Inför 2023 
Budgeten 2023 innehåller bara ekonomi för Borås Kongress. Budgeterade intäkter avser hyra från 
driftsoperatören, som budgeterar med en omsättning på 14,5 mnkr. En stor del av operatörens 
intäkter avser konferenser och inte så mycket kongresser. Budgeterade kostnader avser hyra från 
IBAB, som förväntas öka med 9 % mot tidigare beräknade 3 %, samt el, värme och vatten. Även 
de kostnaderna stiger 2023, där bl.a. elavtalet går från 38 öre/kWh till 210 öre/kWh. 
Räntekostnaderna ökar med 500 mnkr och även fastighetsskatten stiger. Totalt ökar kostnaderna 
med 1,8 mnkr mot tidigare prognostiserade kostnader för 2023. 
 
Avtalet med driftsoperatören avslutas 20231231. Frågor som diskuteras i bolaget gällande 
hanteringen därefter berör upphandling/förhandling/besittningsskydd. Tidplanen bedöms hålla 
om man går ut med upphandling kring årsskiftet. Arbetsgruppen som arbetar med 
verksamhetsflytten har nästa möte den 17/11 och ska då formulera ett beslutsunderlag till 
styrelsen. Det lutar åt att föreslå styrelserna att göra en upphandling. Akademiplatsen driver 
frågan men ser till att IBAB är informerade. 
 
Flytt av Textile Fashion Center 
Verksamhet, personal och centrets kostnader finns med i 2023 års budget för Borås TME. 
Verksamheten har tre anställda och runt 1 mnkr i verksamhetskostnader. Övriga kostnader avser 
ca 5,5 mnkr i hyra m.m. till LFF.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 



• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Ägardirektivet behöver ändras utifrån verksamhetsflytten av Textile Fashion Center.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Hanteringen av Borås Kongress när avtalet med driftsoperatören går ut vid årsskiftet 2023. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 4 maj 2023 kl. 10.00.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 15 november 2022 10.45-11.20, KS Stora sessionssal  
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus  
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Adrian Jalali , politisk sekreterare för SD 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
  
  

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2023 är -27,1 mnkr eller bättre, utifrån 

förändringarna från den politiska överenskommelsen. Det förutsätter att uppdraget med 
stadens trygghetsarbete faktureras Borås Stad fr.o.m. 2023. Kommunfullmäktige beslutar 
om kraven i januari. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 



tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Prognosen för 2022 visar ett resultat om -18,2 mnkr, vilket är något bättre än budget p.g.a. lägre 
personalkostnader. Uppdraget går enligt plan. 
 
Statistik från besöksnäringen för sommaren 2022 visar att man är tillbaka efter pandemin och 
antalet gästnätter var t.o.m. bättre än rekordåret 2019. Det finns ett stort behov av fler hotellrum. 
Bolaget vill påtala för ägaren att det är viktigt att ha bäst lämpliga placering av ett nytt hotell med 
sig i detaljplaneringen. En utmaning för besöksnäringen är att hitta fler aktiviteter att locka 
besökare med så att de stannar mer än en dag. Djurparken är Borås största besöksanledning men 
den lockar många dagsbesökare. Om man får till en övernattning innebär det en turistekonomisk 
effekt på ett helt annat sätt än ett dagsbesök.   
 
Destination Sjuhärad 
Bolaget har, på önskan från deltagande kommuner, drivit vidare Boråsregionens projekt 
Destination Sjuhärad. Har genomfört position, bildspråk och produktplacering genom Tareq 
Taylors matresa Nordic Cookery. Deltagande kommuner vill fortsätta driva Sjuhärad även 2023. 
Borås har med detta två parallella, icke konkurrerande kommunikationsplattformar, som passar 
vår stads och bygds utbud/innehåll. 
 
Bolaget budgeterar 2023 med ett resultat på -27,1 mnkr, då bolaget utökas med att även avse 
verksamheten Textile Fashion Center från Akademiplatsen, utifrån en politisk överenskommelse 
om verksamhetsflytt. Textile Fashion Center betalar 5,5 mnkr i lokalhyra m.m. till LFF för 
gemensamma kommunikationsytor + hörsalen Vestindien. Budgeten påverkas ytterst lite av 
höjda räntor och inflation.   
 
No Limit-verken har gått över till Kulturförvaltningen. Det är de som kommer anordna 
skulpturbiennal m.m. framöver. Det kommer inte anordnas någon ny No Limit-festival 2023. 
Vad är nästa reseanledning för Borås?  
 
Ägaren frågar om utvärdering av konceptet för Sommartorsdagarna 2022. Bolaget svarar att 
Borås City kommer backa på det och under 2023 kommer det genomföras fyra sommartorsdagar 
+ utomhusbio. Borås TME kommer anordna firandet av Borås födelsedag då den dagen inte 
längre kommer ingå i sommartorsdagarna. 
 
Bolagets utmaningar 
Kompetensväxling: går från projekt till samverkansprocesser. 
Förväntan från parter: ägarens förväntan i relation till de två andra parterna, näringslivet och 
akademin, i trippelskapet. Bolaget ser möjligheter att utveckla denna del och att de andra parterna  
också kan bidra med mer finansiering.   
Besöksnäringens aktörers förväntan.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 



• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget arbetar med att ta fram ett förslag på förändrat ägardirektiv utifrån förändrat uppdrag. 
Detta behöver även diskuteras med bolagets övriga parter.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 4 maj 2023 kl. 10.45.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande, och ett särskilt tack till Helena Alcenius för den här tiden, och 
avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 15 november 2022 13.30-14.30, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande – med via Teams 
Dennis Söderberg (MP), andre vice ordförande 
Magnus Kårestedt, VD  
Linda Syversen, ekonomichef  
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Adrian Jalali, politisk sekreterare för SD 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
Evelina Pirs, Magnus Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Förslaget på avkastningskrav för 2023 är 4,5 % i avkastning på totalt kapital avseende den 

kommersiella verksamheten, som tidigare kommunicerats. VA och Hushållsavfall ska gå 
plus/minus noll över tid. Soliditetsmålet är 15 % på bolagsnivå. Utdelningskravet till ägaren 
höjs till 20 mnkr utifrån ett behov i koncernen. Ett nytt mål tillkommer i form av en 
räntetäckningsgrad på 2,5 gånger. Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari. En 
översyn av samtliga avkastningskrav kommer att göras nästa år så därför avser kraven till 
att börja med 2023. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor och önskar uppdatering avseende:   
- Affärsområde fjärrvärme 
- Serneke-tvisten 
- Affärsområde biogas 
- Projektet Nytt insamlingssystem 
- Projektet Nytt Vattenverk 
- Hur ser den prognostiserade taxeutvecklingen ut framöver, vad är det som får stor effekt 
på taxeutvecklingen? 

 
 



 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån räntor, 
inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) tillsammans 
med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på bolagets 
ekonomi. 
 
Ordförande börjar med att berätta att styrelsen under året har gått igenom bolagets styrdokument, 
bland annat fjärrvärmestrategi och affärsplan. 
 
Bolagets VD rapporterade därefter om verksamheten utifrån ett separat bildspel.  
 
VD säger att det är kul att vara ett energibolag just nu, de är mycket i fokus och energibolagen är i 
många fall lösningen på dagens energikris. Bolaget vill i detta ta steg framåt och försöka hitta 
framtidslösningar. Det finns också en stor politisk agenda inom EU för dessa delar och som 
behandlar en del av de områden som bolaget arbetar inom.  
 
Bolaget arbetar sedan förra året med en ganska slipad affärsplan med fyra övergripande mål: 
Minskad miljöpåverkan, Nöjda och lojala kunder, Finansiellt stabilt bolag, Stolta och motiverade 
medarbetare. Det som ändras från år till år är de övergripande aktiviteterna. 
 
Prognosen för 2022 visar ett resultat på 86,7 mnkr jämfört med budgeterade 60,8 mnkr. Oktober 
har varit en varm månad och fortsätter det vara varmt under november-december kommer 
fjärrvärmeintäkterna minska. Fördelningen av resultatet är 93 mnkr för de kommersiella 
verksamheterna och -7 mnkr för de taxefinansierade verksamheterna. Prognosen ger ett 
avkastningskrav på 3 % på bolagsnivå och 4,5 % för de kommersiella verksamheterna samt en 
soliditet totalt på bolagsnivå på 12,2 %.  
 
Budget 2023 
Resultatet 2023 är budgeterat till 148,3 mnkr. Affärsområde Energi budgeterar med kraftigt ökade 
elintäkter. 80 % av dessa intäkter är prissäkrade mot marknaden. Det blir en eftersläpning av 
prissäkringarna och därför syns inte en tydligare resultateffekt 2022 utifrån hur höga elpriserna har 
varit. Det förs diskussioner på EU-nivå om att införa ett pristak på elpriset, det skulle i så fall 
påverka bolagets intäkter framförallt för januari-februari. Biogasen budgeterar med ett liknande 
resultat som tidigare, -21,8 mnkr. Först 2024 blir resultatet bättre då St1 tar över förädling och 
distribution av rågas. 
 
Resultatet för de kommersiella verksamheterna visar på 172 mnkr och de taxefinansierade på -23,7 
mnkr. Taxorna för 2023 beslutades innan sommaren för att kunna kommunicera ut nästa års taxa 
till kunderna tidigt. Därmed var inte alla kostnadsökningar kända när taxorna fastställdes och 
verksamheterna budgeterar därför med ett minusresultat.  



Budgeten bedöms leva upp till avkastningskraven och räntetäckningsgraden. Däremot når 
budgeten inte riktigt målet för soliditeten. Det ser väldigt positivt ut framåt för de kommersiella 
verksamheterna. 
 
Bolaget arbetar ständigt med effektiviseringsåtgärder i projektet man kallar ”Tillsammans för en 
bättre arbetsdag”. Arbetet ska ge en kvalitetssäkring och processeffektivisering. Arbetet kommer 
fortsätta under 2023. Kommer genomföra en del förändringar utifrån detta.  
 
Investeringsplan 
Planen visar 418 mnkr för 2023 som till stor del består av reinvesteringar. År 2024 ligger 
investering i det nya vattenverket med och renoveringen av Sjöbo vattenverk är inplanerad 2028.  
 
Fjärrvärme 
En stor del av hus och lokaler värms idag upp med el. Det är viktigt att koppla upp så mycket som 
möjligt till fjärrvärme för att kunna använda elen till andra områden. Kommunen och de 
kommunala bostadsbolagen är en viktig del i detta arbete.  
 
Serneke-tvisten  
Alla förhandlingar i skiljedomsförfarandet är klara. Inväntar dom som ska komma innan årets slut. 
Bolaget hoppas och tror på en positiv dom och utgår ifrån att man ska få full kostnadstäckning 
från Serneke för att kunna byta ut cellplasten i kraftvärmeverket.  
 
Affärsområde biogas 
St1 tar över mackarna i staden under 2023. De ska även investera i nya anläggningar under året för 
att fr.o.m. 2024 ta över förädlingen. Då vänds verksamhetens minussiffror till ett litet överskott.  
 
Nytt insamlingssystem 
Projektet rullar på enligt satt tidsplan och budget. De största inköpen är redan gjorda. Den sista 
införandefasen är centrum som snart ska påbörjas.  
 
Nytt vattenverk 
Projektering av vattenverk och överföringsledning pågår med bra framdrift. Totalt är ca 120 
medarbetare engagerade, varav en stor del är konsulter. Bolaget möter stort motstånd mot 
projektet, främst från fastighetsägare runt sjön och i Äspered med omnejd. Därför behöver man gå 
in med tvångsåtgärder för att kunna göra de undersökningar som krävs.  
 
Mark- och miljödomstolens behandling av bolagets ansökan är försenad med ca 9 månader. 
Domstolen har tagit in yttrande från tunga instanser. Bolaget tror att domstolen kommer 
återkomma i början på 2023 och be bolaget om kompletteringar utifrån dessa. Prognosen för 
projektet är att budgeten kan hållas om det inte blir ytterligare förseningar. Parallellt med detta 
arbete ser bolaget över vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter runt Tolken, det blir inga 
stora förändringar mot hur det är idag.  
 
Taxeutveckling 
Taxorna påverkas av allting som händer i omvärlden. Bolaget var lite för snabbt med att sätta 
taxorna inför 2023, som gjordes innan sommaren. Detta för att man vill kunna informera 
fastighetsägarna tidigt så de har uppgifterna till kommande hyresförhandlingar. Taxebesluten måste 
inte tas så tidigt men bolaget vill göra det som en bra service till kunderna. Detta innebär att framåt 
behöver verksamheterna ta igen de underskott som blir 2022-2023. Återvinningstaxan höjs med    
8 % 2023 och kommer enligt prognos behöva öka mer 2024-2025 för att ta igen tidigare 
underskott. Bolaget har enligt revisorerna bara tre år på sig att ta igen tidigare underskott, vilket 



bolaget trodde man hade fem år på sig att göra. Viktigt att poängtera att det inte är några nya 
höjningar p.g.a. projektet Sortera mera hemma. 
 
Bolaget kommer troligen få intäkter fr.o.m. 2024 från FTI för kostnadstäckning för insamling av 
förpackningar. Det kommer medföra en positiv effekt på kommande års taxehöjning. Det kommer 
även komma ett lagkrav på att det ska vara hushållsnära insamling av förpackningar fr.o.m. 2026 i 
alla kommuner.  
 
Bolaget håller på att ta fram en strategi för återvinningsområdet. I detta arbete ska man se över 
placering av återvinningscentraler, återbruk m.m.  
 
Till slut vill bolaget lyfta en fråga om koncerninköp. Bolaget vill att de ska ha en annan hållning till 
bolagen, att det ska vara frivilligt att använda koncerninköp alternativt att det antas separata 
inköpsregler för bolagen. BEMAB känner att koncerninköps organisation är anpassad utifrån 
nämndernas behov. Vissa avtal fungerar för bolaget men många verksamhetsnära upphandlingar 
fungerar inte. Bolaget gör en hel del egna upphandlingar och vill kunna ha mixen att använda 
koncerninköp när det passar men inte vara tvingade till att använda dem när man missgynnas. 
Bolaget tycker det är väldigt viktigt med verksamhetsnära insyn och har byggt upp en egen 
upphandlingsorganisation med fyra personer.  
 
Ägaren svarar att den här kritiken inte är ny, och tar med sig bolagets åsikter. Det finns flera 
branschspecifika upphandlingsorgan och organisationer som gör upphandlingar specifikt för 
kommuner, och det finns en förståelse för att bolagen använder sådana organisationer. Det 
kommer att tas ett större helhetsgrepp politiskt för inköpsfrågor.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
Bolaget arbetar med två delar:  
Boende och närmiljö - är bl.a. med i projektet Klimatneutrala Borås.  
Förutsättningar för arbete - tar in praktikanter och examensarbeten. Är medarrangör i 
Drömstaden, som riktar sig till femteklassare.  
 
Gröna investeringar 

- Mappning av gröna investeringar. 
- Har gröna lån för bl.a. EMC-investeringen. 
- Sätter solceller på alla tak där det är lönsamt. 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov lyftes. 
 
 



5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas 
till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att 
rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, tisdagen den 2 maj 2023 kl. 8.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 15 november 2022 15.15-15.50, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Magnus Johansson (S), ordförande 
Björn Bergquist (M), vice ordförande 
Patrik Johansson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Adrian Jalali, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Avkastningskravet på koncernen 2023 föreslås vara oförändrat, 3,5 % i avkastning på 

totalt kapital och ett soliditetsmål  på 15 %. Däremot höjs utdelningskravet till 10 mnkr 
då koncernen har ett större finansieringsbehov. Det har tillkommit ett mål på 
räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Kraven är satta utifrån nuvarande organisation. Tänkt 
krav efter förändringen utifrån den politiska överenskommelsen att Borås Kongress ska 
flyttas över till Eolus 6, är ett avkastningskrav om 3,5 % exklusive Eolus. Kommer göras 
en översyn av avkastningskraven för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar om 
kraven i januari. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

d) Ägaren har i förväg ställt en specifik bolagsfråga:   
- Uppdatering avseende pågående förstudier 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 



Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
VD presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
Väsentliga händelser 
• Vision/långsiktiga inriktningsmål 
• Fokus energieffektivisering i fastigheter 
• Fastighetsutvecklingsprojekt tidiga skeden Q1-Q3 2022 
• Förvärv av strategiska fastigheter för att samverka till stadens utveckling 
• Kongresshuset - partiöverenskommelsen. Det finns en arbetsgrupp och olika frågeställningar 

som det arbetas med. Styrelsen har träffat Akademiplatsens styrelse och Bolagsgruppen ingår 
i arbetsgruppen som tittar på lösningar för genomförandet. 

 
Prognosen 2022 är lika med budget på 12,3 mnkr. Investeringarna håller sig inom beslutade 
nivåer. Ser att man kommer klara av ägarens uppsatta krav.  
 
Fokus 2023 
• Fortsätta arbetet med vision, övergripande mål och verksamhetsutveckling.  
• Fokus nya fastighetsprojekt, förstudier och genomförande efter beslut.  
• Projektutveckling och förvärv av strategiska fastigheter.  
• Räknar med att IBAB-koncernen kommer uppfylla ägarens avkastningskrav och mål.  

 
Investeringsplan 2023-2028 
Investeringsplanen innehåller reinvesteringar och mindre investeringar utifrån hyresgäst-
anpassningar. Det ingår uppskattade investeringar utifrån de förstudier som bolaget gör idag. 
2023 ligger investeringarna på 36 mnkr för att sedan öka under 2024-2027 för de projekt som det 
genomförs förstudier för. Först 2029 beräknar bolaget att vara tillbaka på en låg investeringsnivå 
på runt 10 mnkr som endast avser reinvesteringar.  
 
Möjliga åtgärder 
• Ytterligare driftsoptimering av fastigheterna, vilket ger lägre driftskostnader.  
• Löpande omvärldsbevakning av ekonomiska konsekvenser för bolagen.  

 
Resultatet 2023 budgeteras till 12,6 mnkr. Förväntar sig att hyrorna höjs enligt KPI. Ökade 
räntekostnader och inflation påverkar förutsättningarna för bolagets projekt. Kalkylräntan 
analyseras just nu för vad den ska sättas till 2023.  
 
 
 
 



Lägesuppdatering projekt i tidiga skeden och förstudier: 
 

• Framtida utveckling bussdepå Strömsdal 
Är klara med en inventering/underlag samt en projektplan och gemensam målbild med 
Västtrafik. Pågående punkter är att göra en miljöutredning av marken under första kvartalet 2023. 
Västtrafik har krävt att detta är gjort för att gå vidare med förhandling/avsiktsförklaring för en 
förstudie.  
    

• Blå Stjärnans djursjukhus 
Är igång med en förstudie. Syftet med projektet är att utveckla djursjukhuset till en fastighet som 
möter framtida behov. I förstudien pågår framtagande av skisser, dialog med MEX gällande 
tomtplacering samt utredning av områdets förutsättningar. Det görs ett parallellt arbete med att 
både titta på en ny fastighet och en ombyggnation av befintlig fastighet. Processen är tänkt att ta 
fram ett underlag för framställan och investeringsbeslut under första kvartalet 2023. 
 

• Borås Arena 3.0  
Är ett samverkansprojekt där en förstudie pågår som ska vara klar i dec 2022. Arbete med 
framtagande av systemhandling pågår och tekniska konsulter arbetar med utformningen av 
byggnaden. Arbetet görs i samordning med FoF. En intäktsanalys ska tas fram och bolaget ser 
ökade byggkostnader kopplat till vad som händer i omvärlden. Kommande beslut är en politisk 
förankring med investeringsbeslut under kvartal 1-2 2023.  
IBAB hyr ut hela arenan till arenabolaget förutom restaurangen som hyrs ut direkt.  
 
Ägaren frågar om vem som tar kostnaderna för förstudierna om projekten inte genomförs.  
Bolaget svarar att beställaren får betala för genomförda förstudier om projekten inte blir av. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 
Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart Borås 
Bolaget arbetar med flera delar inom socialt hållbart och exempel inom de olika målområdena är 
följande:  
- En god start i livet och goda uppväxtvillkor. Bolaget samarbetar med Elfsborg som bedriver 

ett bra socialt hållbart arbete för barn och unga. 
- Boende och närmiljö. IBAB arbetar med bra närmiljö. 
- Förutsättningar för arbete. Har tagit in LIA-praktikant vid två tillfällen under 2022 och har 

erbjudit gymnasieungdomar praktik över sommaren.  
 
Dessutom ställer bolaget krav på entreprenörer och underleverantörer för socialt hållbart 
byggande.  
 
 
 



Gröna investeringar 
- Ny vision, med klimatneutralt och cirkulärt byggande 
- Energibesparande åtgärder 
- Solcellsinvesteringar 
- Vid nyproduktion ska certifiering göras i enlighet med Green building 
- 2023/2024 ska man kartlägga faktorerna för klimatneutralitet inom kommande projekt 
- Krav vid upphandling av byggprojekt 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov lyftes. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se punkt 3 gällande kommande projekt. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 3 maj 2023 kl. 13.30. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen  
    



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 17 november 2022 08.30-09.20, KS Stora sessionssal 
  
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran (S), ordförande 
Bengt Engström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS förste vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS andre vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat avkastningskrav för 2023, 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 

10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Det har tillkommit ett mål för 
räntetäckningsgrad på 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari.  

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 



VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Nuläge 2022 

• Nya medarbetare inom ekonomi/administration samt fastighetsskötsel. Det har nyligen 
börjat en ny person på ekonomisidan då den tidigare ekonomen har slutat. Det har 
uppdagats brister i redovisningen och därför har en redovisningsbyrå anlitats för att hjälpa 
till med att åtgärda detta. Inlämnad prognos för 2022 är därmed något osäker. 
Redovisningsbyrån kommer även hjälpa till att upprätta bokslutet.   

• Nytt fastighetssystem/ekonomisystem är inte helt klart men bolaget arbetar oavbrutet 
med att lära, hitta, förbättra och färdigställa. 

• Stora arbetsuppgifter under året med många problem, inte minst rekryteringssidan att lösa 
på ett bra sätt och detta pågår. 

• Riktade och rätta åtgärder på fastigheterna, arbetet har fortgått under året.  
 

Bolaget har endast två outhyrda lägenheter i dagsläget. Det har tillkommit 17 uppsägningar den 
senaste tiden, främst i hus med lite dyrare hyra. En del hyresgäster vill också byta ner sig till en 
mindre och billigare lägenhet. Det är inte svårt att få uthyrt lägenheter men det märks att intresset 
har svalnat för de dyrare lägenheterna.  
 
Fokus 2023 
Produktioner och säkerställa ombyggnationer, till rätt pris och utförande blir otroligt viktigt 
under året. Bolaget är räntekänsligt för tillfället med stigande ränteläge och en hög belåningsgrad, 
arbete med att stärka bolaget är viktigt för framtida planering med nyproduktion. Konsekvenser 
av ökade lån kommer att avvägas noga vid kommande projekt. Bolagets största fokus under året 
är att sätta organisationen.  
 
Budgeterar med 1,4 mnkr i resultat 2023, kommer minska på det planerade underhållet för att 
möta ökade kostnader.  
 
Ägaren frågar om planerade åtgärder/strategier då räntenivåerna bedöms fortsätta stiga även 
2024. Bolaget svarar att underhållet är den största posten som man kan reglera detta mot och det 
kommer dras ner lite till under 2024. Det innebär att bolaget gör mindre åtgärder under en längre 
tid och kommer att prioritera de största riskposterna utifrån möjliga skador som kan uppkomma.  
Styrelsen säger att en annan viktig del i åtgärder är att ha så få outhyrda lägenheter som möjligt, 
för då kommer det in intäkter. Bolaget kommer jobba hårt för att inte stå med tomställda 
lägenheter.   
 
Investeringsplan 
Bolaget har inplanerat byggnation av Kyrkebo 1:94 år 2025. Har kvar investeringen i plan men 
när den byggnationen kan bli av är osäkert utifrån nuläget. Det kommer göras noggranna 
avvägningar innan ett sådant beslut tas.  
 
Det finns även planer på etapp 2 på Moränvägen i Sjömarken samt byggnation i Hedared. Det är 
projekt som fortsatt är intressanta men som får vänta 
 
 
 
 
 
 
 



4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
• Minimera frånvaro p.g.a. sjukdom och olycksfall. 
• Öka mångfalden avseende medarbetare. 
• Verka för en jämn könsfördelning. 
• Hjälpa svaga och utsatta i den delen av kommunen bolaget verkar i. Bolaget jobbar 

tillsammans med stadens skuldrådgivare, familjeomsorgen, IFO m.fl. Försöker stötta 
hyresgästerna med avbetalningsplaner m.m. 

 
Gröna investeringar 
• Producera byggnation i trä där omgivning och natur/ekonomi så medger. 
• Skapa en trevlig miljö både ute och inne på våra anläggningar med växter, träd samt 

planteringar/åtgärder som tål en tuffare miljö.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nybyggnation Kyrkebo 1:94 i Sandhult, se punkt 3.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 10 maj 2023 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 17 november 2022 09.20-10.00, KS Stora sessionssal 
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande – med via Teams 
Mikael Henrysson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS förste vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS andre vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat avkastningskrav för 2023, 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 

10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Ett mått som tillkommit är ett mål på 
räntetäckningsgrad på 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari.  

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 



VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Nuläge 
• Nya medarbetare inom ekonomi/administration samt fastighetsskötsel. Har även nya 

samarbetspartners gällande städ- och marktjänster. Det har nyligen börjat en ny person på 
ekonomisidan då den tidigare ekonomen har slutat. Det har uppdagats brister i 
redovisningen och därför har en redovisningsbyrå anlitats för att hjälpa till med att åtgärda 
detta. Inlämnad prognos för 2022 är därmed något osäker. Redovisningsbyrån kommer även 
hjälpa till att upprätta bokslutet.   

• Nytt fastighetssystem/ekonomisystem är inte helt klart men bolaget arbetar oavbrutet med 
att lära, hitta, förbättra och färdigställa. 

• Energideklarationer för samtliga fastigheter är klara. 
• Arbetet med upphandling av storkök är påbörjad.  

 
Fokus 2023 
• Värdering av samtliga fastigheter. 
• Organisationen och nytt förvaltningssystem gör att bolaget ser positivt på 2023 och framåt 

för att få arbeta med fortsatta frågor. 
• Bolagets största fokus under 2023 är att sätta organisationen och arbetssätt. 
• Bolaget är högt belånat och ränteläget stiger kraftigt så därför har bolaget gjort en paus med 

nybyggnation just nu. Arbetet med att stärka bolaget är viktigt ur framtida planering med 
nyproduktion. Konsekvenser av ökade lån kommer att övervägas noga.  

 
Bolaget har haft 81 in- och uthyrningar under 2022. I dagsläget finns det en outhyrd lägenhet, 
men det har kommit in 11 uppsägningar den senaste tiden. Bolaget ligger i fas med 
uthyrningsarbetet så de uppsagda lägenheterna kommer bli uthyrda, men man märker av ett 
minskat intresse för de dyrare lägenheterna. Bolaget har arbetat hårt för att minska antalet 
outhyrda lägenheter och därmed blir hyresbortfallet lägre. Många av de lägenheter som lämnats 
under året har krävt renoveringar före ny uthyrning.   
 
Långsiktig investeringsplan 
Bolaget har pausat den planerade nybyggnationen av trygghetsboendet Kerstinsgärde p.g.a. 
kostnadsskäl. Investeringen har flyttats fram i planen till år 2024-2025. Marknaden och ränteläget 
får bestämma om byggnationen är möjlig att genomföra då.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
• Minimera frånvaro. 
• Öka mångfalden avseende medarbetare. 
• Verka för en jämn könsfördelning i bolaget. 



• Hjälpa svaga och utsatta i den del av kommunen som bolaget verkar i. Bolaget jobbar 
tillsammans med stadens skuldrådgivare, familjeomsorgen m.fl. Försöker hjälpa till och stötta 
hyresgästerna med avbetalningsplaner m.m. för att inte tappa hyresgästerna.  

 
Gröna investeringar 
• Producera byggnation i trä där omgivning och natur/ekonomi så medger. 
• Skapa en trevlig miljö både ute och inne på våra anläggningar med växter, träd samt 

planteringar/åtgärder som tål en tuff miljö.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nybyggnation av trygghetsboende, se punkt 3. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 10 maj 2023 kl. 9.15. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Fredagen den 18 november 2022 08.30-09.10, KS Stora sessionssal  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande 
Mikael Bengtsson, VD 
Annelie Jernberg, ekonom 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS förste vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS andre vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör/VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.  
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2023 är 3,5 % i direktavkastning. 

Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Det har tillkommit ett 
mål på en räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i 
januari. Det kommer göras en översyn av avkastningskraven under nästa år så kraven 
gäller bara för 2023.  

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Har de genomförda känslighetsanalyserna föranlett några förändrade planer? Vad 
innebär det i så fall? 
- Hur ser underhållsskulden ut och hur ser planen ut för framtiden?   
  

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
Prognosen för 2022 visar på 0,5 mnkr i resultat. Prognosen innehåller inte någon nedskrivning av 
nyproduktionerna. Bolaget kommer föra diskussioner om detta med revisorn i samband med 
bokslutet.  
 
Ägaren meddelar att uppdraget som bolaget har fått är att det ska vara en ren revisionsberättelse 
för bokslutet 2022. Styrelsen svarar att man har sagt att man ska se till att det blir en ren 
revisionsberättelse för 2022.  
 
Inför 2023 bedömer bolaget att inflationen kommer bidra till ökade intäkter för lokaler, som 
indexuppräknas. Däremot tror man inte på någon jätte stor hyreshöjning för lägenheterna utifrån 
den modell som tagits fram för hyresförhandlingar inom allmännyttan. Då kostnaderna ökar 
kraftigt får man bolla med det planerade underhållet. Bolaget anser sig inte ha en underhållsskuld 
utan ligger bra till i fastighetsunderhållet. Det underhåll som planerats kan skjutas framåt ett antal 
år utan någon risk för ökade skador. Bolagets inställning är att underhålla och bygga med hållbara 
materialval för att få så lite framtida underhållsbehov som möjligt. 
 
Bolaget är inte oroligt för framtiden, VD menar att man har varit med om kriser tidigare.  
 
Investeringar framåt 
Bolaget har presenterat planer för en kommande byggnation i Rydboholm på egen mark men har 
inte några planer på att bygga där inom den närmsta tiden, utan i så fall måste ägaren ge andra 
signaler. Ägaren säger att staden vill ta ett helhetsgrepp om Fagersberg och detaljplanen kommer 
vara prioriterad under 2023.   
 
På frågan om vakanser av lägenheter svarar bolaget att man märker av att det är färre sökande till 
lägenheter som har kallhyra, vilket det mest är marklägenheter som har. Men bolaget har ännu 
inte märkt av uppsägningar utifrån det rådande ekonomiska läget. Däremot är det fler hyresgäster 
som vill byta lägenhet inom bolaget, sådan aktivitet låg ganska still under pandemin.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
Bolaget har ett stort lokalt engagemang och har tagit ett stort ansvar för det sociala arbetet i 
Viskafors under de senaste 20 åren. I detta arbete har man ordnat många arrangemang för att 
väcka orten till liv igen. Nu finns det ett ortsråd, som bolaget är medlem i, som har tagit över en 
del av dessa aktiviteter och arrangemang. Bolaget ger även stöd till lokala föreningar.  



 
Ett antal lägenheter hyrs ut som så kallade sociala lägenheter och bolaget har ett bra samarbete 
med staden i detta. 
 
Gröna investeringar 
Bolagets inställning är att bygga hållbart med material som håller under lång tid. Försöker 
minimera framtida underhåll genom hållbara materialval. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget önskar att ägardirektivet justeras så bolaget inte behöver värdera sina fastigheter med 
extern part, då man menar att enligt K2-regelverket, som bolaget följer, behövs inte en extern 
värdering. Detta försvårar för bolagets redovisning. 
 
I direktivet står det att bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering. Ägaren ser ett 
värde i att det görs en marknadsvärdering då det behövs för att ägaren bland annat ska kunna 
följa måttet justerad soliditet, som utgår ifrån marknadsvärdena. 

 
5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  

 
Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 

 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, fredagen den 12 maj 2023 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Fredagen den 18 november 2022 kl. 9.30-11.15, KS Stora Sessionssal 
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Linda Ikatti (S), andre vice ordförande 
Mikael Hansson, VD 
Anna Hallkvist, ekonomichef 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS förste vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS andre vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2023 är 3 % i direktavkastning och ett resultat 

före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 15/40 % i bokförd respektive justerad 
soliditet, målet har justerats utifrån förda samtal med bolaget under året. Det har 
tillkommit ett mål på räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Kommunfullmäktige beslutar om 
kraven i januari. Kraven avser endast 2023 då det kommer göras en översyn av 
avkastningskraven under nästa år.  

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Har de genomförda känslighetsanalyserna föranlett några förändrade planer? Vad 

innebär det i så fall? 
- Hur ser underhållsskulden ut och hur ser planen ut för framtiden?   
    

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 



Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
Ordförande framför att det budgetförslag bolaget lämnat in inte uppfyller ägarens krav. Det beror 
på en besvärlig situation med kraftigt ökade kostnader och då har bolaget ändå fördelen att de har 
tecknat ett långt elavtal med fast pris.  
 
Bolagets VD och ekonomichef rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 
Prognos 2022 
Det har varit ett hyfsat bra år trots prisökningar. Resultat efter finansnetto prognostiseras till 32 
mnkr mot budgeterade 25,2 mnkr. Det resultatet är efter utrangeringar, som ligger på runt 10 
mnkr i år, och därmed nås ägarens krav om 40 mnkr i resultat före utrangeringar. Förbättringen 
utgörs av en lite bättre utgång av hyresförhandlingarna än beräknat och tidigare inflyttning i 
nyproduktionen Kasernen. Dessutom fanns inte några intäkter för Glesvingen med i budgeten 
och där skedde inflyttning i höstas. 
 
Fastigheterna har ett stort underhållsbehov. Kostnaderna hamnar på budget. En del 
omflyttningar har gjorts från budgeterat planerat underhåll till skötsel och reparationer för att 
möta det behov som framkommit avseende otrygga tvättstugor och trapphus. Räntekostnaderna 
stiger kraftigt.   
 
Bolaget har inte diskuterat eventuell nedskrivning med revisorn än då en extern värdering utförs 
just nu. Hitintills har den visat på att fastigheterna är i gott skick utvändigt. Bolaget säger att man 
har börjat få ordning på det yttre underhållet, men behöver ta ett större tag gällande det inre 
underhållet såsom kök m.m. 
 
Budget 2023 
Budgeterar med ett resultat om 16 mnkr, vilket ger en direktavkastning på 3,2 %. Vet ännu inte 
utgången av hyresförhandlingarna och vad de kommer ge. Har en del lokaler vars intäkter inte 
kommer höjas med index utifrån gällande avtal. På kostnadssidan försöker man spara, och vänder 
och vrider på alla kostnader. Det planerade underhållet har dragits ner något jämfört med 2022 
för att möta de ökade kostnaderna som inflationen medför.  
  
För att kunna bedriva en bra verksamhet under 2023 kan resultatet inte budgeteras till 30 mnkr. 
Bolaget vill fortsätta investera i underhållet för att det är en satsning på sig själva i längden, och 
det minskar förhoppningsvis på de akuta reparationerna. Intäktssidan är reglerad och därför blir 
kostnadssidan det enda som är påverkbart. Bolaget räknar med dubblerade räntekostnader 2023, 
och har då räknat med 300 mnkr i ökade skulder.  
 
Bolaget har åtgärdsplaner att ta till om man skulle se att prognosen går åt fel håll. Gör månadsvisa 
resultatuppföljningar för att ha kontroll på ekonomin. Underhållsplanen är uppdelad på 1 år, 3 år, 
10 år och 20 år. Jobbar med det planerade underhållet på ett helt annat sätt nu än tidigare.  
 
 



Långsiktig investeringsplan 
För 2023 är investeringar om 395 mnkr beslutade i styrelsen. För 2024 har beslut än så länge bara 
tagits för Brämhult, som är inplanerat 2023-2024. Resterande investeringar i planen är projekt 
som tiden får utvisa om de kommer genomföras och när i tiden. Fram till 2030 är investeringar 
om runt 3 mdkr inplanerade, varav 1,5 mdkr utgörs av underhållsprojekt.  
 
Styrelsen menar att man får se vart marknaden tar vägen, det kommer släppas många nya 
hyresrätter i staden den närmsta tiden. Även bostadsrättsmarknaden har svalnat av och där tar 
försäljningarna längre tid.  
 
Bolaget kommer gå igenom varje projektkalkyl innan en byggnation sätts igång. Ser att 
råvarupriserna går ner och det kommer bli ledig byggkraft under nästa år. VD menar att de 
kommande sex månaderna blir väldigt intressanta och viktiga i vart det tar vägen, för det kan 
även öppna upp möjligheter.  
 
Känslighetsanalys 
Visar på plusresultat även utifrån dessa tuffa tider det är nu. Har höjt hyresintäkterna med 5 % i 
snitt de kommande tre åren. Det finns en ny modell för hyressättningen som är framtagen mellan 
allmännyttan, hyresgästföreningen och fastighetsägarna, som tittar på utfallet de senaste tre åren. 
Bolaget jobbar med ständiga förbättringar och räknar med kostnadsökningar på 5 %.  
 
Gällande elkostnader har man ett bundet elavtal 2023-2024 och har räknat med 5 % i ökning 
2025. Det har anställts en energiingenjör som ska jobba med energieffektiviseringar. Posten 
löpande elkostnader är inte jätte hög då alla fastigheter har fjärrvärme som uppvärmning.   
 
Resultatet bygger på fortsatt satsning på underhållet. Underhållet är den dragspelspost man har, 
kan nå ett resultat på 40 mnkr med minskat underhåll men det vill bolaget inte göra. Måste 
fortsätta satsa på underhållet för att minska kostnaderna för skador.  
 
Kommande års resultatprognoser visar 13,6 mnkr 2024 och 16,5 mnkr 2025. Har då räknat med 
en ränta på 3,33 % för 2024-2025 utifrån stadens lämnade ränteprognoser. När bolaget räknat 
med ytterligare 1 % i ränteökning i ett worst-case-scenario blir det stora kostnadsökningar 2024-
2025 som gör att resultatet skulle hamna på runt -30 mnkr.  
 
Ägaren säger att man bedömer en räntenivå på 3 % 2024 som rimlig. Men varje ny upplåning 
som görs, görs på en högre räntenivå än idag vilket så klart påverkar kostnaderna framåt.  
 
Bolaget är införstått med att det kommer bli ökade räntekostnader framåt. Och givet det måste 
man göra något annat och se över alla kostnader då intäkter och kostnader måste harmonisera. 
Det kan bli att man skjuter investeringar på framtiden. Om nödvändigt kan man även sälja 
fastigheter. Det finns upprättade planer utifrån olika scenarion och åtgärder. 
 
Bolaget efterfrågar principerna för hur internbanksavgiften sätts då internbanksmarginalen 
påverkar bolagets resultat. Ägaren säger att avgiften bygger på att bolag som verkar i konkurrens 
får en avgift, som sätts utifrån marknadsförutsättningarna där bolaget ska jämföras med likande 
bolag. Bolaget måste också förstå att de är en del i helheten. Det är konkurrenslagstiftningen som 
kräver att internbanken sätter en sådan avgift. Internbanken anlitar en extern part som räknar 
fram avgiften utifrån bolagens nyckeltal. Bolaget säger att man gärna tar ett separat möte med 
ägaren om principerna för internbanksavgiften. Bolagsgruppen återkommer med en tid för detta. 
 



Bolagets budget och prognoser visar att direktavkastningskravet och soliditetsmålet uppfylls de 
kommande åren utifrån att ägaren sänker soliditetsmålet från 20 % till 15 %. Bolaget har lyft en 
önskan om ett lägre soliditetsmål för att målet ska matcha mot ägarens nybyggnationsmål.   
 
VD fortsätter med en presentation av bolagets arbete med organisationen och medarbetarna 
utifrån den nya antagna visionen. Till detta har bolaget gjort en transformationskarta med ett  
antal aktiviteter som ska genomföras de kommande åren. Bland annat ska man ha fått igång ett 
miljöledningssystem till våren och ha ett nytt uppdaterat ledningssystem på plats i slutet av 2023. 
Det har utformats tre huvudmål för 2023: En bra arbetsplats; Nöjda kunder; Ekonomi - mer än 
16 mnkr i resultat. Dessa mål ska alla medarbetare känna till och arbeta utifrån.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
Bolaget har stora delar av sitt fastighetsbestånd i stadens utsatta områden. Därför är bolaget en 
del i stadens arbete med socialt hållbart Borås, som leds av FoF, och som har börjat med Norrby.  
I huvudsak är det bolaget och HSB-föreningarna i området som arbetar med satsningen på 
boende och närmiljö. En undersökning visar att trygghetsindex har ökat med 6 % mellan april 
och oktober, har gått från 18 % till 24 %.  
 
Började med en uppstart där boende på Norrby intervjuades för att få ett utgångsläge. Bolaget 
har startat två projekt med grund i vad som kom fram i intervjuerna: Tvättstugeprojektet och 
Trapphusprojektet. De består i att renovera tvättstugorna och få bättre ordning i trapphusen. 
Därför har man anställt boende i husen som städar trapphusen, vilket gett väldigt bra resultat. 
Bolaget försöker ta hjälp av hyresgästerna i så stor utsträckning som möjligt. Det jobbas även 
med frågan om trångboddhet.   
 
Pågående aktiviteter i projektet  

- Analyserar intervjusvaren för att säkerställa fortsatt prioritering av rätt aktivitet utifrån vilka 
behov hyresgästerna upplever.  

- Montering av fler papperskorgar. 
- På Billdalsgatan kommer entrépartier bytas ut, källardörrar renoveras/bytas m.m. 
- Ytterligare tre fastigheter ska utrustas med nytt låssystem. 
- Boende involveras i trappstäd, källare, tvättstugor. 

 
Bolaget har också börjat arbeta med insatser på Hässleholmen, utifrån den skjutning som skedde 
mitt på dagen på Hässle torg. Torget har blivit ännu mer otryggt än tidigare och bolaget vill hjälpa 
näringsidkarna som hyr lokaler där, då de har fått färre besökare och därmed minskad försäljning.  
Startpunkten var anordnandet av en street-festival. Även här har man anställt hyresgäster som 
bor runt torget som intervjuar hyresgästerna för att ta reda på behoven. Baserat på svaren 
kommer sedan aktiviteter utformas. Det har också anställts torgvärdar t.o.m. december 2022. 



Många invånare på Hässleholmen hänger runt och har inte någonstans att vara. Bolaget ska 
därför upprätta en multiarena som ska stå klar innan sommaren 2023, i området runt 
Kapplandsgatan. Allt det som görs på Hässleholmen gör bolaget med egna medel, och är inte 
något arbete som ingår i stadens projekt Socialt hållbart. Bolaget tjänar på de insatser som görs 
utifrån hyresgästernas trygghet, även om en del av aktiviteterna inte är kopplade till fastigheterna.  
Ägaren framför att det arbete bolaget gör i det här är väldigt viktigt. Mycket bra att fastighets-
ägarna tar taktpinnen.  
 
Gröna investeringar 

- Har en miljöcontroller anställd.  
- Kravställning vid upphandling, utgår ifrån Sunda hus som är en klassning som även staden 

använder.  
- Sätter solcellsanläggningar som standard vid nyproduktion. 
- Vid nybyggnation ska förnyelsebara material användas.  
 

Arbetar väldigt aktivt och går längre än vad kraven säger. Dessa delar kommer bli väldigt viktiga i 
det nya miljöledningssystemet.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
En kort dragning av projektportföljen. Bolaget vill skicka med att det behövs en diskussion med 
högskolan om framtida behov av studentlägenheter, så det inte blir ett överskott av sådana 
lägenheter. Ägaren svarar att man har skickat en fråga om detta till högskolan. 
 
Bolaget har fortfarande vakanser på trygghetsboendet på Regementsstaden. 27 av 48 lägenheter 
är lediga, bolaget tror det beror på att det inte finns mycket service och utbud i området. Det 
arbetas fortsatt intensivt med att försöka få allt uthyrt.   
 
Bolaget lyfter till sist en åsikt att man tycker att användandet av koncerninköp ska vara frivilligt 
och inte tvingande som det är idag. Bolaget är en egen upphandlande myndighet och har en tydlig 
process vid upphandling och en nära avtalsförvaltning med uppföljning vilket ger ett nära 
samarbete med leverantörerna.  
 
Bolaget vill arbeta med koncerninköp i de frågor/avtal där det ger bra förutsättningar och 
möjligheter.  
 
Konsekvenser om endast koncerninköp används:  
o Frångår lagar och ägardirektiv 
o Tappar möjlighet att påverka ekonomin, vilket skulle radera ut resultatet 
o Tappar närhet, dialog och påverkansmöjlighet 



o Långa upphandlingsprocesser 
o Generella avtal 
o Stora avtal som gäller för hela kommunkoncernen försvårar för mindre och nystartade 

företag att lämna anbud. 
 
Bolaget vill: 
o Att man skiljer på bolag och förvaltning, då det är stor skillnad på deras förutsättningar. 
o Att nuvarande policy och regler revideras. 
o För bolagen ska det vara frivilligt, inte tvingande. 
o Låt bolagen fatta besluta för vad som är bäst för dem. 
o Låt bolagen ha kvar sin direktupphandlingsgräns. 
o Ge oss tillit att driva bolaget enligt lagar och ägardirektiv. 

 
Ägaren svarar att man får ta med sig frågan och se över den politiskt. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, fredagen den 12 maj 2023 kl. 9.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Fredagen den 18 november 2022 11.20-12.00, KS Stora sessionssal 
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande  
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande 
Kjell-Ove Sethson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS förste vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS andre vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Avkastningskravet för 2023 är oförändrat 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 

10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Det har tillkommit ett mål i form av en 
räntetäckningsgrad om 2,5 gånger. Kommunfullmäktige tar beslutet i januari. Kraven 
avser endast 2023 då det kommer göras en översyn av avkastningskraven under nästa år. 

c) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Har de genomförda känslighetsanalyserna föranlett några förändrade planer? Vad 

innebär det i så fall? 
- Hur ser underhållsskulden ut och hur ser planen ut för framtiden?   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av Kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger Kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna i budget 2023-arbetet med hänsyn till 
bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för känslighetsanalys utifrån 
räntor, inflation m.m. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år) 
tillsammans med en beskrivning av vilka konsekvenser investeringarna förväntas få på 
bolagets ekonomi. 
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Det har kommit många rapporter den senaste tiden om ökade kostnader, och både bygg-
kostnader och driftskostnader ökar kraftigt. Bolaget frågar sig om det är en kris, vilket man inte 
tycker att det är. Det går alltid upp och ner och det får man bara förhålla sig till när man driver ett 
bolag. 
 
VD vill visa tio skäl till varför det närmsta året kan bli det bästa någonsin för Fribo: 
o Låg energiförbrukning. 
o 100 % fossilfria i den egna verksamheten. Bolaget är med i allmännyttans initiativ att bli 

fossilfria till 2030, men det kommer uppfyllas redan 2023. En sista del för att göra detta 
möjligt var att konvertera en gammal oljeeldad panna, som används som backup, till att eldas 
med biomedel istället.  

o Fristad är expansivt, det byggs mycket men det är också attraktivt. Verkar inte vara några 
problem att hyra ut nyproduktion. Fortinova har börjat uthyrningen av hyresrätter som 
byggts intill Prästhöjden. 

o Nytt bostadsområde invigs i maj, entusiastiska och sociala pensionärer flyttar in. 
o Byggpriserna ser ut att vända neråt i vinter. 
o Fribo har föryngrat sin personalstyrka och har nu en hungrigare personal än någonsin. 
o Mycket på gång inom digitalisering hos Fribo, tillsammans med Splitvision och Högskolan. 

Ska göra en ansökan till Vinnova om medel till ett projekt som avser att stoppa in sensorer i 
Fribos fastigheter för att mäta olika saker.  

o Trygghetsskapande brandskyddsåtgärder för hyresgästerna håller på att implementeras.  
o Fastighetsvärdena har gått upp sedan den senaste värderingen gjordes. Nya positiva siffror 

från oktober då en ny extern värdering utfördes. 
o Bolagets elpris går ner efter nyår. Staden har gett bolagen i uppdrag i höst att kartlägga, 

genomföra och rapportera el-besparande åtgärder. Bolaget har jobbat med detta länge för att 
kunna spara pengar och resurser ur miljösynpunkt. Användandet av fastighetsel har följts 
sedan 1990-talet och användningen har minskat årligen. Allmännyttan har skickat ut en 
konsekvensanalys av inrapporterad elanvändning från bolagen som är med klimatinitiativet 
och den visade att Fribo är bäst i klassen.  

 
Bolaget tittar på sin totala elanvändning, oavsett om elen köps in eller produceras själv. Bolaget 
har två olika elavtal, där det största avtalet är bundet fram till 2025 och det andra avtalet går ut 
under 2023. Under året har Fribo fått väldigt bra betalt för den egenproducerade elen i 
solcellsanläggningarna, det är lite bakvänt att man hellre vill sälja än använda den elen själv, då 
marknaden har betalat mer per kWh än kostnaden för inköp.  
 
Status 2022 
o Kan bli svårt att nå budget.  
o Följer underhållsplanen: balkongrenoveringar, enstaka köksrenoveringar, nya entréer på 

Tärnan, fasadmålning. 
o Den stora investeringen Prästhöjden.  
o Generationsskifte bland personalen.  
o Marknadsvärdering av hela beståndet. 



2023 
Budgeten har tydliga kopplingar till underhållsplanen, som utgörs av säkerhetsdörrar, relining av 
avlopp och badrum på Karlsberg. Inflyttning kommer ske i Prästhöjden. Bolaget följer sin 
uppsatta plan. 
 
Känslighetsanalys 
Ingen förnekelse, självklart finns det utmaningar. Fribo har bäddat bra i goda tider och är inte lika 
sårbara i dåliga tider. Alla konsekvenser är inbakade i budgeten 2023. Kommande räntehöjningar 
är hanterbara då bolaget inte är så högt belånat. Om man inte får de hyreshöjningar som man 
räknat med får det planerade underhållet dras ner. VD hävdar bestämt att bolaget inte har någon 
underhållsskuld, utan man följer upprättad underhållsplan och har så gjort sedan tidernas 
begynnelse.  
 
Långsiktig investeringsplan 
Prästhöjden är inne i slutfasen, med en beräknad total kostnad på 75 mnkr.  
Bolaget har en planerad byggnation i Sparsör, som är tänkt att genomföras i tre etapper med 
totalt ca 50 lägenheter, till en grovt uppskattad kostnad om 125 mnkr. Tomten ligger ganska nära 
den förskola som staden ska bygga i området. Bolaget har skissidéer och tänker sig hyres-
lägenheter i trä med inriktning mot barnfamiljer. En markansökan är inlämnad. Det är ingen 
stress med projektet från bolagets sida utan det är beräknat att pågå runt åren 2024-2029.  
 
Prästhöjden 
Inflyttning och invigning blir i maj 2023. Kontrakt skrivs för fullt och alla lägenheter är snart 
uthyrda, och då kvarstår mer än halva intressekön. Det har inte varit några problem med 
uthyrningen även om hyresnivån blir något högre. Bygget följer plan men det finns fördyringar. 
Själva byggkontraktet skrevs våren 2021 och det är priset som sattes då som gäller, men sen 
uppkommer det naturligtvis frågor på vägen.   
 
Projektet har beviljats investeringsstöd på 5,5 mnkr. Stödet hade kunnat vara högre om bolaget 
hade fått tydligt besked från VÄF angående deras bemanning i huset.  
 
Både lägenheter och trapphus behöver sprinklers, vilket skapar trygghet för hyresgästerna.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Av det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. 

• Vilka åtgärder/aktiviteter har bolaget genomfört/planerar att genomföra inom 
Socialt hållbart Borås? 

• Hur arbetar bolaget för att öka andelen gröna tillgångar/anläggningar? 
 
Socialt hållbart 
Bolaget är inte med i någon del i stadens arbete med socialt hållbart. Däremot gör man andra 
insatser, med fokus på Fristad. Bland annat stöttar Fribo privata initiativ där ett exempel är mat 
till fattiga som man engagerat sig i. Bolaget är också engagerat i projektet Klimatneutrala Borås 
2030. VD menar att allmännyttan har social hållbarhet i sitt DNA. Bolaget är även med i Fristads 
ortsråd.  
 
 



Gröna investeringar 
Bolaget ligger i framkant i detta arbete. VD försöker föra över den kunskap man byggt upp inom 
området Bestående byggnation till andra inom staden.  
 
Prästhöjden byggs helt och hållet i trä, där den tidigare träbyggnationen på Åsbovägen varit 
förebild.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga större frågor.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.15. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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