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Anmälningsärende 2020-09-28 

Borås Stadshus ABs beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. VD-rapport Borås Stadshus maj 2020  (bilaga) 

VD har upprättat en rapport för maj och skickat ut till styrelsen. 

Dnr 2020-00001  

 

2. Pluppsamtal våren 2020   (bilaga) 

Borås Stadshus AB har i maj 2020 fört planerings- och 

uppföljningssamtal med de kommunala bolagen. Mötesanteckningar från 

samtalen redovisas härmed. 

Dnr 2020-00020 

 

3. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås 

Stadshus AB. Oliver Öberg (M) har entledigats från sitt uppdrag som 

ledamot. Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) har utsetts till ledamot 

och Minna Engström Heino (M) har utsetts till ersättare i styrelsen. En 

ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.  

Dnr 2020-00002 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25  § 225 Uppföljning  (bilaga) 

intern kontrollplan 2019 för de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen har den 25/5 godkänt bolagens redovisning av intern 

kontroll 2019. Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att den interna 

kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det 

systematiska interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt 

uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll. 

Dnr 2020-00006  

 

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25  § 226   (bilaga) 

Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen har den 25/5 godkänt bolagens redovisning av intern 
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kontrollplan 2020. Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- 

och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som VD 

och tjänstepersonsorganisationen tar fram. Bolagen uppmanas också att 

inför internkontrollplan kommande år även riskbedöma rutiner för 

bisyssla. 

Dnr 2020-00029 

 

6. Kommunfullmäktige har den 29 april 2020 beslutat att godkänna 

Viskaforshem AB:s nybyggnation av 30 trygghetsbostäder i Viskafors, till 

en budgeterad investeringsutgift på cirka 105 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige tog inte ställning till investeringens affärsmässighet 

utan det åvilar bolaget. 

Dnr 2020-00022 

 

7. På remiss gällande revidering av energi- och klimatstrategi  (bilaga) 

har svar skickats till Miljö- och Konsumentnämnden att  

styrelsen avstår från att yttra sig. 

Dnr 2020-00024 

 

8. Pluppsamtal aug Borås Energi och Miljö  (bilaga) 

Borås Stadshus AB har den 25 augusti fört planerings- och 

uppföljningssamtal med Borås Energi och Miljö AB. Mötesanteckningar 

från samtalet redovisas härmed. 

Dnr 2020-00020 

 

9. Rekommendation om närvaro för ledamöter i   (bilaga) 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i  

Borås Stad med anledning av Coronapandemin 

Dnr 2020-00035 

 

10. VD-rapport september 2020   (bilaga) 

VD har upprättat en rapport för september och skickat ut till styrelsen. 

Dnr 2020-00001 

 

11. Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås 

Stadshus AB. Therése Björklund (S) har entledigats från sitt uppdrag 

som ledamot. Nuvarande ersättare Ylva Lengberg (S) har utsetts till 

ledamot och Therése Björklund (S) har utsetts till ersättare i styrelsen. 

En ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket.  

Dnr 2020-00002          

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 
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Rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer i nämnderna till kommande sammanträden. 

Nu har pandemin avtagit men det är fortfarande inte slut, vilket gör att följande 
bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelserna. 

Sammanträden 
Sammanträden ska hållas i största möjliga mån men ska följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje nämnd/bolag beslutar 
gemensamt själva om hur sammanträden ska hållas och vilka som ska kallas 
utifrån de rekommendationer som finns och genomför sina sammanträden.  
 
Nämnderna/Bolagen uppmanas även att samverka kring de 
sammanträdeslokaler som finns inom Staden som är rymligare och som är 
utrustade för distansmöten.  
 
Kommunstyrelsens sessionssal, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal samt 
Servicekontorets sessionssal är rymliga lokaler som är fullt utrustade för 
distanssammanträden. Kommunfullmäktiges sessionssal finns också att tillgå. 
 

Deltagande på distans 
Samtliga sammanträden ska också kunna ske digitalt för de personer som tillhör 
någon riskgrupp eller de som känner oro eller har symptom eller av annan 
anledning önskar delta på distans. 
 

Digitala möten 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 
hög utsträckning som möjligt. 
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
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Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge 

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 
deltar på distans. 

För kommunala bolag 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 
antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 
ärendet. 

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 
för mötet. 

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 
styrelseledamöter skriver under protokollet. 

En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

 

Vett och etikett vid digitala möten 
När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 
du vore på plats på mötet fysiskt. 

Testa din utrustning 
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 
att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 
se varandra. 

Välj rätt miljö 

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 
bli avbruten.  

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 
ansvarig för att deltagare följer ovanstående. 

Stadig anslutning 

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 
 
 
Ulf Olsson   Annette Carlsson 
Socialdemokraterna  Moderaterna 
 
Andreas Exner  Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet 
 
Anna Svalander  Tom Andersson 
Liberalerna   Miljöpartiet 
 
Kerstin Hermansson  Niklas Arvidsson 
Centerpartiet   Kristdemokraterna 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 25 augusti 2020 08.30-10.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Hanne Jensen, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Anders Lindholm, VD 
Linda Syversen, tf ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
Ewa Bideberg, strategisk utvecklingschef 
Per Karlsson, VA-chef 
Göran Glans, chef Avfall & Återvinning 
Jonas Holmberg, marknadschef 
Andreas Ulveström, teknisk chef 
Anders Brodén, affärsanalytiker  
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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 är 3 % i avkastning på totalt kapital för 

2020 för att öka till 4,5 % 2022 och soliditetsmålet är 12 % för 2020 för att öka till 15 % 2022 
samt ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Har även ett utdelningskrav till ägaren på 10 
mnkr årligen.  

c) Återkoppling från pluppsamtalet i maj gällande biogasen och eventuell ändring av 
ägardirektivet, Bolagsgruppen håller på att titta på detta och återkommer med besked. 

 
3. BUDGETUPPFÖLJNING 

 
Bolagets verksamhet kommenterades utifrån separat bildspel.  
 
Det ekonomiska läget tom juli visar på 49,5 mnkr i lägre intäkter, främst kopplat till lägre elintäkter 
pga låga elpriser och lägre fjärrvärmeintäkter pga varmare väder under året. Bolaget har under samma 



period även haft lägre kostnader på totalt 59,5 mnkr, främst avseende energi, reparation och underhåll, 
bränsle, driftentreprenader samt personal.  
 
Totalt sett ligger resultatet tom juli på +10 mnkr jämfört med budget. En ny budgetprognos ska lämnas 
efter augusti men den är inte klar än. Det ser dock ut att bli en bättre prognos än den som lämnades 
efter april som låg på 32 mnkr, jämfört med budgeten på 60 mnkr.  
 
Coronapandemin har inte haft någon stor ekonomisk påverkan på bolaget och det är få kunder som har 
bett om anstånd. 
 
Bolaget har fått krav från Konkurrensverket på bättre särredovisning. Transparenslagen kräver 
särredovisning av både balans- och resultaträkningen för att kunna bryta ut monopolverksamhet och 
redovisa den separat. Bolaget har därför påbörjat ett arbete som kommer fortgå under hösten. 
 
Lusharpan ÅVC: det tillfälliga bygglovet upphör i januari 2022. Bolaget har arbetat med frågan att 
ersätta Lusharpan och har lämnat in ett förslag om ny plats, som ska diskuteras på ett möte med 
markavdelningen. Vill gå vidare och detaljprojektera platsen, som är ett ca 20 000 kvm område utmed 
Rv27. Platsen skulle ge en bättre tillgång för de boende i Sandared och Sjömarken som idag inte har 
någon ÅVC i sitt område.  
 
Bolaget har även tagit fram ett koncept med en miniåtervinningscentral som kan ambulera för att 
tillgodose återvinningsbehovet för icke bilburna. Var framme med att införa konceptet under våren 
men det har blivit framflyttat pga corona.   
 
Gällande projektet med nytt insamlingssystem drog bolaget förändrade förutsättningar på en 
Kommunalrådsberedning den 24/8. Ett nytt beslutsunderlag ska behandlas på dagens styrelsemöte.  
 
Statusen angående nytt miljötillstånd: Det har skett en del förändringar från föregående 
samrådsunderlag: 
- Flytt av biogastank 
- Byggnation förbehandling av matavfall 
- Byggnation hus för förpackningsmaterial 
- Lagring av gas, 200 ton 
- Utformning av deponi 
- Nya avfallsslag och volymer 
 
Går in med en ansökan om utökning av deponin på Sobacken, för att kunna ta emot slam från 
kommande Viskansanering. 
 
Rivning av Gässlösa avloppsreningsverk pågår sedan januari 2020 och beräknas vara helt klar hösten 
2021. Etapp 1 med gamla delen blir klar i december och etapp 2 med nya delen ska vara klar i 
september 2021. Prognosen visar att kostnaden blir runt 60 mnkr i enlighet med budget. 
 

4. NYA VATTENVERKET 
 
I slutet av april tog styrelsen ett inriktningsbeslut angående nytt vattenverk för vidare hantering i KF.  
Bolaget har ett inbokat möte med Ulricehamns kommun, som kommer att beröras av bolagets planer. 
Just nu inväntar bolaget de beslut som krävs för att kunna fortsätta projektet, där tidsplanen är att 
beslut tas i KS i september och i KF i oktober. 
 
Gällande sanering av Viskan har man fått pengar för förberedelsefasen för åtgärder. Borås stad är 
huvudman och har startat projektet, där bolaget kommer att ingå. Man kommer att ta höjd för 
deponering av insamlat slam i ansökan om nytt miljötillstånd. 
 



Delar av den gamla avloppsledningen i Öresjö, som är tagen ur bruk, flöt upp till ytan under 
sommaren, vilket det skrevs mycket om i media. Orsaken var gasbildning och de betongfundament 
som ska hålla ledningen på plats klarade inte av det då det kom in för mycket gas. Problemet är 
åtgärdat och man har pumpat in vatten för att ledningen ska bli liggande på botten. På frågan om det är 
möjligt att ta upp ledningen svarar bolaget att man ansett att det gör mer skada än nytta. Dock kommer 
man titta på detta igen då viss skada redan skett utifrån sommarens händelse. 
 

5. EMC 
 
Det är två entreprenader som inte är övertagna/färdigställda per augusti. För rötningsanläggningen är 
ett nytt prestandaprov på gång och man räknar med ett övertagande under oktober. Gällande 
kraftvärmeverket blir det förhoppningsvis en slutbesiktning och ett övertagande under september. Där 
är parterna överens om att dra tvisten om cellplasten till skiljenämnd, som får avgöra om 
kontraktsavvikelsen är allvarlig eller inte. Bolagets stora risk är att inte kunna försäkra anläggningen 
framöver, den är försäkrad nu men det finns inga garantier för framtiden. Styrelsen har tagit beslutet 
att gå till skiljenämnd med frågan och att utgångspunkten ska vara att cellplasten ovan jord ska bytas 
ut. Prognosen för projektet per augusti visar på en total kostnad på 3,667 miljarder kronor med en post 
om oförutsett på 72 mnkr. Bolagets tanke är att kunna stänga projektet under hösten, exklusive 
behandling av cellplasten.  

 
6. AFFÄRSOMRÅDE BIOGAS 

 
Styrelsen har tagit beslut om att hitta en samarbetspartner att sälja rågas till. Borås Energi och Miljö 
ska vara duktiga på förbehandling och rötning för framställan av rågas. En samarbetspartner ska 
därefter köpa rågasen vid en leveranspunkt på Sobacken. Köpt rågas förädlas via en ny anläggning 
som etableras på Sobacken. Samarbetspartnern tar enligt överenskommelse över distribution och 
försäljning till nuvarande tankstationer för fordonsgas. 
 
Man gick ut med en förfrågan till ett antal aktörer på marknaden om intresse av affärscaset, med 
föreslagna avtalstider om minst 10 år. Därefter har de mottagna affärsförslagen utvärderats utifrån ett i 
huvudsak kommersiellt och långsiktigt perspektiv.   
 
Bolaget tecknade en avsiktsförklaring med en slutkandidat i juni, med avsikt att teckna ett avtal under 
hösten utifrån ett visst antal uppfyllda förutsättningar. 
 
Ägaren meddelar att detta är en fråga av principiell beskaffenhet som behöver behandlas i KF. 
Styrelsen kommer att insända ett bemyndigande efter dagens styrelsemöte, där man går fram med ett 
antal principer. Bolagsgruppen tar med sig att titta på frågan rörande beslut och eventuell ändring av 
ägardirektiv.  

 
7. FRÅGOR AV 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. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

8. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 



Bolaget får en fråga om uppdraget med att upprätta en biokolsanläggning. Bolaget tittar på frågan och 
skulle gått igång med en pilotanläggning i våras men som har blivit försenad pga corona. 
Förhoppningen är att kunna starta detta i höst. 
 
Får även en fråga om solcellsanläggningen. En förstudie har ännu inte startats upp. Styrelsen hade ett 
inplanerat studiebesök i Helsingborg i våras för att se deras solcellssatsning. Det besöket fick ställas in 
och nu försöker man ordna ett digitalt möte istället.  

 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 10 november kl. 13.30. 
 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Kanal:  Epost 
Från:  bsab.arende@boras.se 
Skickat:  2020-06-30 11:27:55 
Till:  miljo@boras.se 
Ämne:  2020-1396 Borås Stadshus AB, Remiss; Revidering energi- och klimatstrategi 
Bifogade filer:  
 
 
 
Styrelsen i Borås Stadshus AB avstår från att yttra sig i remiss gällande revidering av energi- och klimatstrategi. 
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§ 226 Dnr KS 2019-00938 1.2.3.2 

Internkontrollplan 2020 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontrollplan 2020 för Borås Stads bolag godkänns. 
 
Bolagens styrelser uppmanas att genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 
som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 
tar fram.    
Inför internkontrollplan kommande år uppmanas bolagen att riskbedöma även 
rutiner för bisyssla.     
 
Inför internkontrollplan kommande år uppmanas bolagen att riskbedöma även 
rutiner för bisyssla.        

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 
till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna 
kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 
Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en 
riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 
kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna 
kontrollarbetet görs även med olika grad av politisk inblandning. 
Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att 
det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens 
verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet. 

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB samt Viskaforshem AB 
stärker sitt interna kontrollarbete och upprättar en riskanalys och intern 
kontrollplan framöver.          

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-05-25 

2. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapporterade internkontrollplan 
2020 

3. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-13
  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-25 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar på följande tillägg i 
beslutet: Inför internkontrollplan kommande år uppmanas bolagen att 
riskbedöma även rutiner för bisyssla. 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-25 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 225 Dnr KS 2020-00250 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 för de kommunala 
bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontroll 2019 för Borås Stads bolag godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 
till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna 
kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 
Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en 
riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 
kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna 
kontrollarbetet görs även med olika grad av politisk inblandning. 
Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att 
det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens 
verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet. 

Särskilt viktigt är det att AB Bostäder i Borås, Akademiplatsen AB, Borås 
Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB samt Viskaforshem AB stärker 
sitt interna kontrollarbete.    

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-05-25 

2. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

3. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-8
   

 

 

 

 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 5 maj 2019 8.30-9.30  
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sarah Ali, (S) ordförande – med via Teams 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande  
Birgitta Neugebauer, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Matteus Streiby, 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 för innevarande mandatperiod är ett 

resultatkrav på 7-8 mnkr och lika mycket i ett årligt utdelningskrav. Bolaget har inget 
soliditetsmål.    
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 



Budgeten för 2020 ligger på ett resultat om 7,6 mnkr och en omsättning på 44, 4 mnkr. En worst case 
prognos efter april visar på ett resultat om 1,5 mnkr och en omsättning på 35 mnkr. Investeringarna 
ligger på 4,1 mnkr. 
 
Bolaget arbetar med följande: 
- Steg 2 i pris och produktstrukturen har införts. 
- Håller på att färdigställa två nya parkeringsplatser på Byttorp. 
- Arbetat för beslut i Strategi Parkering i Borås. 
- Två p-köps avtal. 
- Nya digitala parkeringsautomater är på gång. Utrullningen av dem är försenad pga corona. När de är 
installerade får bolaget realtidsstatistik för beläggning till 100 %. 
- Upphandling av mjukvara med kamera och kundwebb och digitala tillstånd. 
- Styrdokument går ut gällande parkering. 
- Projektering av nya p-hus. 
- Kör just nu 4 timmar gratis parkering vid Annelundsvillan. 
 
Nulägesrapport Corona: Prognosen för januari-juni ligger på -2,9 mnkr mot budget. Parkeringar på 
gata tappar intäkter med 20 % och tomtparkeringar tappar med 40 %. 1,5 tjänst är vakant och där 
väljer bolaget att vänta med nyrekrytering. Kompetensutbyte har skett under april då en 
parkeringsvärd tjänstgjorde som undersköterska och en parkeringsvärd kommer från den 6 maj att vara 
transportör av covid-19 tester.  
Transaktionskostnaderna är lägre och även lönekostnaderna är lägre då man ej övervakar kvällstid och 
därmed utgår inget OB-tillägg.  
 
Investeringsplan för 2021-2027 visas. Bolaget planerar för ett nytt p-hus 2022 och ett 2024 på 100 
mnkr vardera. Det pågår diskussioner om en 3D fastighet med både Lidl och Kanico som en del i 
planeringen av nytt p-hus. 
 
Det blir en diskussion kring parkeringsstrategin. Beslut ska tas i Kommunstyrelsen under våren 
gällande dokumentet Parkeringsstrategi. VD berättar att i gruppen som arbetat med strategin har 
förutom bolaget, bygglov, strategiska avdelningen, markavdelningen samt fastighetsägarna i City 
ingått. Gruppen har arbetet med strategin i 1,5 år och VD anser att dokumentet är väl genomarbetat. 
Dokumentet fokuserar på hur man ska arbeta med parkeringsfrågor framöver.  
 
Inför budget 2021 är det svårt att veta hur det kommer att bli pga corona. Bolaget hoppas på ett fortsatt 
bra utfall från den införda prisstrukturen. Kommer att budgetera för ett resultat på 9,5 mnkr, men 
osäkerhet råder och resultatet är en gissning till viss del. 
 
Ekonomiska risker framöver:  
- Bygger bort p-platser både på gata och tomt i centrum. 
- Invånarökning med 11,6 % på 5 år. 
- Lägre intäkter från tomtmark. 
- Det finns endast 2,5 mnkr att tillgå i p-köpsmedel . 
- Pris- och produktstruktur har genomförts av bolaget men ej fullt ut för gatuparkering som Tekniska 
förvaltningen ansvarar för.  
- Utökad ram för priser ej infört under 2019. Beslut är taget att gata ska vara dyrare än tomt. 
- Avkastningskrav som förut utan investeringar. 
- Platser på gatan som försvinner åligger bolaget att ersätta.  
 
Konsekvenserna av ovanstående punkter blir att bolaget endast kan bygga ett p-hus till med 200 p-
platser med dagens ägardirektiv och att p-hus byggs utan finansiering och därmed blir det staden som  
finansierar i slutändan. Det går inte fullt ut att styra parkeringsbeteendet i staden med avgifter. 
Använder inte heller parkering som styrmedel i samhällsbyggnadsprocessen.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Framställan kring miljöbilstillstånd, tillstånd ges tom 2020-06-30. Ägaren svarar att inget är oklart i 
ärendet som kommer upp i KS den 11/5 och KF i juni.   
 
Ekonomisk hållbarhet: Nuläget är att det finns regler för parkering och riktlinjer för parkering. Man 
följer dokument. Ett önskvärt läge är ett beslut om parkeringsstrategi med ett tydligt syfte i hur staden 
ska arbeta med produkten parkering. Det saknas ett politiskt principbeslut som styr vad man vill 
uppnå. 
 
Bolaget har genomfört en omvärldsbevakning för att se hur andra kommunala parkeringsbolag gör. 
Styrelsen skulle gjort ett studiebesök i Lund i vår men det har blivit inställt. 
 
Mot bakgrunden att ansvaret för parkering är fördelat på flera olika organisationer anlitades bolaget 
Ramböll för att övergripande kartlägga nuläget för hur arbetet och ansvarsfördelningen ser ut avseende 
p-frågor i kommunen. Slutsatserna från uppdraget utifrån genomförda intervjuer:  
- förbättra och effektivisera samordningen av parkeringsfrågor 
- större investeringar bör föregås av en holistisk och väl förankrad investeringskalkyl  
- finns ett behov av att utreda metod samt förtydliga värdet av parkeringsköp 
- förenkla extern kommunikation via en gemensam kontaktyta för parkeringsfrågor 
 
Rambölls rekommendationer för vidare arbete är att det är väldigt viktigt med det pågående 
strategiarbetet, effektivisering av samordningen samt säkerställning av en process för metod och 
modell för finansiering.  
 
Vad behövs för att använda parkering som styrmedel: 
- Strategi för parkering 
- Politiskt principbeslut  
- Beslut om samverkan strategiskt kring prisfrågan och kunden för parkering i hela staden 
- Helhetsprocess för parkeringsköp 
- Bolaget får förutsättningar att leva upp till sitt ägardirektiv genom att få behålla sin avkastning samt 
samordna parkeringsfrågorna i staden under bolaget.  
- Möjliggöra en effektiv och ekonomiskt hållbar inriktning.  
 
Ägaren sammanfattar samtalet med två stora utestående frågor. Dels finansieringen, där bolagsgruppen 
får ansvaret att se över koncernens ekonomi och framtida finansiering, och dels hur staden jobbar 
övergripande med parkeringsfrågor, där stadsdirektören får ta med sig frågan för vidare arbete.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 



Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 10 november kl. 10.45.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 5 maj 2020 09.30-11.00  
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande – med via Teams 
Marie Fridén, (M) vice ordförande – med via Teams 
Rickard Bern, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande 

mandatperiod är 4 % i avkastning på totalt kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. 
Soliditetsmålet är 20-25 %.  

c) Vill förvarna om att det 2020 är ett osäkert ekonomisk läge för koncernen pga den rådande 
situationen. Ägaren återkommer om behov uppstår av ett större koncernbidrag från bolaget. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  



Projekt 2031, 130 kV-ringen, med förläggning av elkabel har nått en viktig milstolpe då ringen runt 
staden gjordes klar under våren och även mottagningsstationen i Kyllared är klar. 
 
Bolaget har påbörjat ett nytt stort projekt, projekt FRAMM, som avser utbyte av samtliga elmätare och 
insamlingssystem för el. Budgeten är 121 mnkr och projektet ska vara klart 2021. Kontrakt är 
undertecknat och planerings- och förberedelsearbete pågår. Det är 43 000 mätare som ska bytas ut. En 
teknisk pilot är försenad med minst en månad pga corona då mätarna tillverkas i Kina och 
tillverkningen har legat nere ett tag. 
 
Gällande utfall för bredbandsmålen visar den senaste statistiken från PTS att inom Borås tätort har 86 
% tillgång till 100Mbit/s eller mer, medan landsbygden har en tillgång på 66 %. Specifikt för fiber är 
tillgången 77 % inom tätort och 66 % för landsbygden.  
 
Budgeten för 2020 är på 51 mnkr. För kvartal 1 ligger utfallet på 26 mnkr, vilket är på en likvärdig 
nivå med förra året. I resultatet för 2020 ingår en engångsintäkt på 6 mnkr i form av vite pga försenad 
leverans. Sänkning av eltaxorna sker from 1/4. Inom stadsnät är de löpande intäkterna från anslutna 
kunder högre och affärsområdet ligger bättre till jämfört med samma period förra året. Dock har 
bolaget även högre rörelsekostnader än förra året, bland annat har en del el köpts in från överliggande 
nät. Än så länge syns inga direkta förändringar pga corona men det är lite för tidigt att säga om 
coronapandemin kommer att slå något på resultatet. 
 
Investeringarna 2020 ligger på 202 mnkr, varav FRAMM projektet utgör en stor del. Har en viss 
tidsförskjutning av flera projekt, men bolaget försöker hålla igång sina investeringar även i 
coronatider.  
 
Bolagets coronahantering tom idag:  
Fas 1, 28/2-11/3: Ändrad omvärldsbevakning. Första restriktionerna förmedlas internt inom bolaget. 
Begränsning av tjänsteresor. 
Fas 2, 13/3-31/3: Bolagets krisledning aktiveras 13 mars. Informationskanaler upprättas. 
Pandemiplanering (minimibemanning). Restriktionerna utökas. Ser till vad som är allra viktigast för 
bolaget, att upprätthålla leveranserna av kraft och kommunikation. Inga resor och kundbesök, väldigt 
få fysiska möten. All personal är inte på kontoret samtidigt.  
Fas 3, 1/4- : Omvärldsbevakning. Avvägning om ytterligare restriktioner ska sättas in. Läget är stabilt, 
fortsatt låg sjukfrånvaro. Personalen har anpassat sig bra till den nya digitala tillvaron. Ingen större 
påverkan på leveranser av material. 
 
På frågan om bolaget har infört möjlighet till anstånd för företagskunder så är svaret nej. KF har tagit 
ett beslut om anstånd och det beslutet måste bolaget förhålla sig till, behöver föra en dialog med 
Bolagsgruppen i frågan. 
 
Den ekonomiska effekten syns på minskad elförbrukning och en prognos tom kvartal 2 visar på -600 
tkr i resultat. Bolaget har inte fått mycket frågor gällande anstånd. Ser inga konkurser som ger 
kundförluster än, men kan ana detta framåt vilket troligen kommer ge större effekter kvartal 3-4.  
Ser även en risk med partnerskapet med Borås Elhandel som Elnät samfakturerar med, då corona slår 
mot handelsdelen och elpriserna är väldigt låga just nu. Borås Elhandel har frågat Elnät om de 
eventuellt kan säkra snabbare betalning från kunder. Elnät hamnar därmed i en intressekonflikt om 
man skulle börja ge anstånd för nätavgiften till alla kunder, för i så fall måste man bryta synenergin 
med partnerskapet med Borås Elhandel som inte har råd med anstånd. Vore olyckligt att tappa den 
partnern nu då man delar kostnader och har flera synenergier. 
 
Bolaget tror att de kommer kunna uppfylla ägarens ekonomiska krav för 2020, har stora 
överavskrivningar som kan lösas upp för att klara utdelningskravet och ett eventuellt utökat krav. 
Överavskrivningarna kommer uteslutande från Elnätssidan.  
 
 



Budget 2021 
Intäktsramen för perioden 2020-2023 är 713 mnkr. Bolaget har outnyttjad ram från tidigare perioder 
på 255 mnkr. Landets elnätsbolag har gått samman för att processa och överklaga intäktsramen och 
ärendet ligger i Jönköpings förvaltningsrätt, processen pågår. EON, Elevio och Vattenfall har valt att 
göra egna separata överklaganden. Parallellt förs diskussioner med departementet kring outnyttjade 
belopp. Departementets förslag, som betyder att bolagen kan få ta med sig en del outnyttjat för 
användning till kommande investeringar, är ute på remiss fram till augusti/september. Målsättningen 
är att en ny lagstiftning träder ikraft januari/februari 2021. 
 
Bolaget ser en stabil nivå på intäkterna för 2021-2023, men de kommer att gå ner något jämfört med 
intäkterna 2020. Samtidigt arbetar bolaget med att se över rörelsekostnaderna.  
 
Investeringsplan 2021-2028 
Har nått en milstolpe genom att ha fått ihop 130 kV-ringen, som nu ska integreras med 
högspänningsnätet och mottagningsstationer. Därmed är det fortsatt tunga investeringar inom det 
området under hela perioden. Att planera för hur staden växer är svårare och därmed blir det 
uppskattningar av investeringar i lågspänningsnätet och nätstationer. Gällande affärsområde Stadsnät 
är investeringar i fibernät marknadsdrivet och beroende på anslutning av kunder, vilket är svårare att 
förutspå. Den totala investeringsnivån ligger på runt 100 mnkr årligen, främst drivet av elnätet. 
 
Utfallet på bolagets anläggningstillgångar låg 2019 på 1,4 miljarder kronor (mdkr). Under 2020 ökar 
de till 1,5 mdkr och till nästan 1,6 mdkr 2021. I prognosen för 2028 beräknas tillgångarna uppgå till 
1,6 mdkr. Fördelat på affärsområde beräknas Elnät öka sina tillgångar fram till 2028 med runt 371 
mnkr medan Stadsnäts tillgångar minskar med ca 95 mnkr. Tillgångsökningen medför ökade 
kostnader för avskrivningar och finansiella kostnader, vilket bolaget räknat med över tid.  
 
Bolaget har analyserat utvecklingen av avkastning på totalt kapital som ägaren ställer krav på. Det kan 
hålla i 2021 men över tid kommer det bli en utmaning för bolaget att hålla en avkastning på 4 %, den 
kommer snarare att ligga på runt 3 %.  
 
Ägaren skickar med att bolaget i sin budget även tar med framtida nivåer på soliditet och finansiering 
av kommande investeringar. 
 
Bolagets fokus för perioden 2020-2023 är effektiviserings- och utvecklingsprojekt, var kan 
verksamheten effektivisera samt hitta ny tillväxt.   
 
Till sist tas markavtalets resultatpåverkan upp. Den föreslagna ersättningen för markavtal är 3 
kr/löpmeter ledning, vilket skulle ge en kostnad för Elnät på ca 3,5 mnkr/år och för Stadsnät på ca 1,4 
mnkr/år. Det är en pågående diskussion som förs.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Elhandlarcentrisk marknadsmodell – fortsatt 2023 som är kommunicerat år. Inget nytt har hänt sedan 
plupp-samtalet i november. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 



Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget samarbetar en del med systerbolag och förvaltningar. Det går att förbättra 
kommunikation/samverkan, och att stötta staden genom att vara en del i planering och projekt.   
 
Gällande budgeten för 2021 har bolaget med sig att en treårig ekonomisk plan ska presenteras och 
tänker även att kommentarerna kring förändringar mellan åren kan bli bättre.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 10 november kl. 9.00.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 5 maj 2020 13.30-15.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Hanne Jensen, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Anders Lindholm, VD 
Linda Syversen, tf ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
Ewa Bideberg, strategisk utvecklingschef 
Per Karlsson, VA-chef 
Jonas Holmberg, marknadschef 
Andreas Ulveström, teknisk chef 
Mats Hansson, säkerhetschef - med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget är 3 % i 

avkastning på totalt kapital för 2020 för att öka till 4,5 % 2022 och soliditetsmålet är 12 % för 
2020 för att öka till 15 % 2022 samt ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Har även ett 
utdelningskrav till ägaren på 10 mnkr årligen.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets verksamhet kommenterades utifrån separat bildspel. 
 
Utfallet för kvartal 1 visar ackumulerat på lägre intäkter med 36 mnkr, främst avseende fjärrvärme och 
el, men också lägre kostnader med 28 mnkr för energi, bränsle och personal. Resultatet totalt visar på  
-7,9 mnkr jämfört med budget, vilket främst kan kopplas till varmare väder och lägre elpriser. Det 
budgeterade resultatet för 2020 är 60 mnkr. 
 
Bolaget arbetar just nu med affärsplanen för kommande femårsperiod och har inga siffror klara för 
2021 än. Visar även en bild på bolagets årshjul för intern kontroll som man arbetat mycket med under 
2019. Nu pågår arbete med en företagsövergripande riskanalys.  
 
Presidiet informerar om bolagets utsläppsrätter utifrån tidigare diskussioner och information till 
ägaren. Styrelsen har diskuterat frågan och ska snart ta ett slutgiltigt beslut. Möjlighet finns att göra 
återköp av utsläppsrätter för att ha dem till bolagets egna utsläpp när break even nås 2023. Då behöver 
bolaget köpa utsläppsrättigheter för att täcka sina koldioxidutsläpp.  
 
Strategiska investeringar under perioden 2020-2027: 
- Sortera mera hemma - beslut är taget och projektet börjar rullas ut under 2020 
- Omvandlingsområde Bosnäs till kommunalt VA, 2021 
- Kretsloppspark för att ersätta Lusharpan, 2022 
- Nytt vattenverk, 2024 
- Ersättning värmeproduktion, 2026. Har ett kommande behov av reinvestering och en studie har  
påbörjats.     
 
Bolaget har mer löpande investeringar på runt 200 mnkr årligen.  
 
Mats Hansson redogör för bolagets hantering av coronapandemin. Då bolaget har ett samhällsviktigt 
arbete går krisarbetet ut på att kunna fullfölja leveranserna alla dagar dygnet runt. Den egna 
personalen är en mycket viktig del i detta. Har haft en mycket låg sjukfrånvaro under den senaste 
månaden. Det finns en plan för agerande vid konstaterad smitta. 
Bolaget påbörjade arbetet i slutet på februari och vissa restriktioner infördes. Den 2 mars gick tydliga 
instruktioner ut till personalen, minskade antalet fysiska möten, inga resor samt restriktioner för 
externa besök infördes. Identifierat viktiga personalgrupper och gjort åtgärder för att skydda denna 
personal. Har även sett över hur personal kan flyttas runt för att täcka upp eventuell frånvaro. 
 
Bolaget gör veckovis uppföljning mot leverantörer av insatsvaror, tex kemikalier och bränsle, och 
följer noga förbrukningen av dessa varor sedan mars. Man ser inga leveransproblem varken på kort 
eller på lång sikt med undantag för avfallsbränsle och bioolja på lång sikt, men det kommer inte 
påverka värmeleverans till kund. Dock kan de vita och svarta påsarna komma att ta slut då 
leverantören prioriterar leveranser till vården. Har även löpande dialog med drift- och 
underhållsleverantörer, tex leverantörer som krossar brännbart avfall, sköter nätunderhåll och 
slamtömning och de ser ingen negativ påverkan på driften till följd av corona. 
 
För kunderna finns det möjlighet att ansöka om anstånd för fakturor under perioden april-juni. För 
tillfället görs inga mätarbyten hos privatkunder. Bolaget har också vidtagit åtgärder när ett kundbesök 
ändå måste göras. 
  
 



Organisationsutveckling: Linda Syversen tf ekonomichef, ersätter Fredrik Larsson som har slutat. 
Andreas Ulveström teknisk chef ska ta över efter Göran Carlsson, som ska trappa ner. Ewa Bideberg 
går in som strategisk utvecklingschef, bolaget återupprättar en tidigare funktion med strategisk 
utveckling. 
 
Taxor: Gällande fjärrvärmetaxan förs en prisdialog med stora kunder. Bolaget har sagt att 
taxehöjningen ska ligga i nivå med inflationen. För 2021 väljer bolaget att höja med 1,5 % vilket inte 
är fullt så mycket som man egentligen behöver, då marknaden just nu är ostabil och man inte vill 
riskera att förlora kunder. Höjningen av VA-taxan ligger på 7 %. Taxan påverkas av EMC-
investeringen då en investering ger ett stort genomslag i form av kapitalkostnader. Även 
investeringstakten för utbyte av gamla ledningar har höjts de senaste två åren vilket slår mot taxan då 
förluster inom VA de senaste åren måste hämtas hem inom tre år. Avfallstaxan kommer att höjas med 
1,5 %.  
 
Ett projekt avseende framtida dricksvattenförsörjning för att säkra kvantitet, kvalitet och redundans 
pågår. Det nuvarande vattenverket togs i bruk 1932 och står inför reinvesteringar. Det har gjorts en 
undersökning av olika alternativ och en förstudie på tre olika alternativ i sjöarna Frisjön, Tolken och 
Säven. Då har  uttagskapacitet, vattenkvalitet, ledningsdragning och lokalisering av vattenverk, 
investerings-, drifts och underhållskostnader undersökts. Den samlade bedömningen är att Tolken har 
bäst förutsättningar gällande uttagskapacitet, bäst vattenkvalitet och minst energiåtgång för att pumpa 
vatten. Styrelsen har lagt ett förslag till Kommunfullmäktige att välja sjön Tolken för fortsatta 
utredningar och att genomföra en detaljstudie för 8,7 mnkr.  
 
Gällande EMC är alla anläggningar i drift och allt är övertaget av bolaget förutom 
rötningsanläggningen. I kraftvärmeverket genomfördes prestandaprov under första kvartalet 2020 för 
pannan och turbinen. Tvisten avseende pannhusets isolering, cellplasten, där är man överens med 
leverantören att det är en kontraktsavvikelse men man är inte överens om hur stor avvikelsen är. 
Parterna har därför kommit överens om att ärendet ska avgöras i skiljedomstol, bolaget ska skicka in 
en påkallelseskrift. Det kommer ta minst två år innan ett avgörande kommer. Slutbesiktning av pannan 
sker under hösten 2020. Det pågår intrimning av rötningsanläggningen och ett fortsatt prestandaprov 
och slutbesiktning planeras till augusti. Den prognos för projektet som gjordes i april visar fortsatt att 
den totala kostnaden maximalt blir 3,7 miljarder kronor.  
 
Biogasen: mycket fokus har lagts på att rätta till produktionen men problemet är att man inte har några 
stora kunder. Därför vill bolaget få till en samarbetspart som köper rågas vid leveranspunkt på 
Sobacken. Parten ska ta över distribution och försäljning till nuvarande tankstationer för fordonsgas i 
Borås samt leveranser på Sobacken. Frågan ska behandlas i styrelsen i maj. När det är klart med en 
part kommer bolaget lyfta avtalstecknandet till KF. Bolagsgruppen tar med sig att titta på vad det står i 
ägardirektivet.   
 
Rivning av Gässlösa pågår för fullt. I december ska etapp 1 vara klar och i september 2021 etapp 2 och 
därefter återlämnas marken till staden. Budgeten är på 60 mnkr, som bedöms räcka då inte några 
ytterligare saneringar krävs som det ser ut just nu.  
 
Miljötillstånd Sobacken: två delar i tillståndet behöver ses över; villkor för deponiverksamheten för att 
kunna utöka mottagningen samt villkor för biogasproduktionen, lagringsvolym. Kommer gå vidare i 
vår med miljötillståndsansökan.  
 
Solceller: bolaget har fått ett inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen och en förstudie kommer att 
göras under hösten 2020.  
 

4. 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. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  
 

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget behandlade inte frågorna.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 25 augusti kl. 8.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 5 maj 2020 15.15-15.45 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande – med via Teams 
Patrik Johansson, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för 

innevarande mandatperiod är 3,5 % i avkastning på totalt kapital och 8 mnkr i årlig utdelning 
till ägaren. Soliditetsmålet för koncernen är 15 %.   

c) Vill förvarna om att det för 2020 är ett osäkert ekonomiskt läge i koncernen utifrån den 
rådande situationen. Det kan ändra förutsättningarna vilket kan medföra ett utökat behov av 
koncernbidrag från bolaget. Ägaren återkommer i frågan. 

d) Återkoppling i frågor från tidigare samtal där bolaget framförde en önskan om en gemensam 
arena för strategiska fastighetsförvärv samt förändrat ägardirektiv. En arena ihop med staden 
för strategiska fastighetsförvärv har införts tillsammans med stadens markavdelning. 
Ägardirektivet har reviderats utifrån önskan om en höjning av beloppsgränsen för 
fastighetsförvärv. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD Patrik Johansson presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
Under 2020 arbetar bolaget med organisation och verksamhetsutveckling. Styrelsen har gjort en 
SWOT-analys av nuläget utifrån ägardirektivet. Ska även arbeta med målbild och affärsplan samt 
organisationsstruktur och kommande rekryteringar.  
 
Bolaget arbetar kontinuerligt med underhållsplaner och driftsoptimering. Fastigheterna är väl 
underhållna och ses även över utifrån säkerhetsbiten. Vakansgraden är låg. En lokal i 
Strömsdalfastigheten på ca 300 kvm blir snart vakant och där pågår arbetet att hitta en ny hyresgäst. 
 
Fastighetsutveckling: Borås Event, reinvesteringar, strategiska förvärv. Byggnationen av Borås Event 
pågår, med beräknad inflyttning runt årsskiftet.  
 
Prognosen för 2020 visar på 10,4 mnkr i resultat och en omsättning på 57,4 mnkr. Investeringarna 
kommer att hålla sig inom beslutade ramar. Sammanfattningen är att bolaget fortsatt kommer att ha en 
bra lönsamhet. 
 
Hanteringen av effekterna av corona: Bolaget har sett över sin krishanteringsplan. Den 19/3 
aktiverades krisstaben. Genomgång har gjorts av riskanalys, arbetsuppgifter och backup planer för 
anställda så de kan täcka upp för varandra. Inga ekonomiska avvikelser är identifierade. Bolaget för 
löpande dialog med sina hyresgäster. 
 
Budget 2021: Arbetar för att hitta en gemensam budgetmodell för koncernen. Ser inte att budgeten ska 
påverkas av corona. Projektet Borås Event kommer att övergå i förvaltningsfas under 2021. Bolaget 
ser positivt på att kunna uppfylla ägarens krav för 2021 då bolaget som det ser ut idag inte påverkas av 
corona. 
 
Investeringsplanen för 2021-2028 visar på investeringar för 7-8 mnkr årligen. Planen avser i nuläget 
reinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd. Framtida investeringar genom förvärv eller 
projektutveckling ingår inte i sammanställningen då bolaget idag inte har en sådan planering så långt 
framåt. Ett arbete med att ta fram en långsiktig strategisk underhållsplanering pågår.   
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden 
 
Den framtida utvecklingen av Strömsdal lyfts. Busstrafiken förändras med fler och större bussar samt 
skifte till fler elbussar vilket kräver förändringar. Fastigheten har ett stort underhållsbehov framåt och 
det finns olika inriktningar att ta i detta. Nobina sökte tillstånd för andra lokaliseringsplatser när de tog 
över stadstrafiken. Det är en långsiktig fråga. Ägaren menar att staden och inte bolaget i så fall bör 
lyfta frågan med Nobina. Bolaget vill lyfta frågan nu för att få en riktning i framtida underhåll. Ska 
man bygga ut fastigheten eller utveckla bussgaraget för framtida behov? Pågår en översyn av 
fastigheten. 



 
Bolaget lyfter även tanken på en SWOT-analys på koncernnivå. Borås Stadshus skulle kunna göra en 
sådan analys för hela koncernen. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Koncernnytta: kundfokus och dialog med hyresgäster. Bolaget försöker också starta dialoger och ta 
initiativ till samarbeten, utvecklar samarbetet kring strategiskt fastighetsförvärv och projektutveckling. 
 
Gällande budget ska bolaget ta fram en treårig ekonomisk plan i budgetarbetet för 2021, har inte 
arbetat med det tidigare. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 10 november kl. 15.15.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 
  
    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 08.00-08.30  
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Stefan Dinér, VD 
Petter Hedin, ordförande 
Anders Glemfelt, Näringslivschef 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andres Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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) Oförändrat resultatkrav inför 2021, Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för 

innevarande mandatperiod är ett resultatkrav på -2,6 mnkr.   
    

3. MÅLUPPFYLLELSE 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 
Väsentliga händelser under 2020: anställt en ny affärsutvecklare och en ny kommunikatör. Antalet nya 
inkubatorskunder följer planen, hittills fem nya kunder och målet för året är 16 stycken. Dock är 
antalet möten med potentiellt nya kunder för lågt för tillfället. Bolaget planerar att nå det budgeterade 
resultatet. 
 



Hantering av följderna av Corona: 
- Inkubatorskunder behöver inte betala inkubatorsavgiften eller lokalhyran i 6 månader. 
- Övriga hyresgäster får reduktion av hyran med 50 % i 3 månader.  
- Ett finansieringsprojekt med Boråsregionen har styrts om till att stödja /coacha företag.  
- Hållbarhetsprojektet med Boråsregionen körs digitalt istället för fysiskt.  
- Generellt arbetar all personal digitalt. 
 
Utmaningar inför 2021: 
- Ny utlysning från Vinnova för perioden 2021-2024. Vinnova har genomfört en revision där bolaget 
fick ett gott betyg. Vinnova baserar sin finansiering på hur många av bolagets kunder som uppfyller 
deras krav. Besked väntas i juni 2020, finansieringen ligger runt 1,2 mnkr. 
- Eventuellt ökat inflöde av nya idéer som kan söka sig till Inkubatorn, kan då ha ett behov av 
ytterligare en affärsutvecklare. 
 
Bolaget har inga investeringar.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolagets främsta finansiärer är Borås Stad, VGR och Vinnova. Borås Stad styr bolaget genom 
ägardirektivet som säger att Inkubatorn ska arbeta med nystart av företag, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden. Vinnova ställer högst krav på vilka kunder bolaget kan ta till sig och 
har uttryckt att man vill att Inkubatorn tar ställning med en textil nisch. 
 
Utifrån ovanstående har bolaget ett önskemål om att uppdatera ägardirektivet med följande mening: 
Med beaktande av aktuella kommunalrättsliga kompetensregler, samverka med relevanta 
organisationer i Sverige och Europa med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den 
textila sektorn samt säkerställa sund basfinansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav.  
 
Förslaget på ändring av ägardirektivet diskuterades och kan eventuellt komma att justeras.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och 
strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 



”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  
 

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Koncernnytta: bolaget är tufft i sina bedömningar i vilka nya kunder man tar in och arbetar med. I 
rådande tider finns det ett behov av att tänka nytt och fler personer kommer vilja pröva sina idéer.  
Bolaget vill därför göra en nysatsning under hösten genom att implementera Ink Day, en 
informationsdag, samt Ink Lab, där tanken är en process i ett antal veckor med en mix av föreläsningar 
och kontakt med affärsutvecklare. Bolaget vill bjuda in till en Ink Day efter sommaren och 
diskussioner förs med VGR och ett lokalt företag om de är intresserade av att investera i dagen.  
 

6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 11 november kl. 8.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 kl. 09.00-10.00  
 
Bolag: Borås Djurpark 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 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Ulf informerade kort om upplägget med pluppsamtal. 
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Oförändrat resultatkrav inför 2021, Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för 

innevarande mandatperiod är ett resultatkrav på -12 mnkr.   
     

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bl a följande gicks igenom: 
 
Väsentliga händelser 2020: 



Den nye VD:n började i februari och fick direkt många frågor att hantera. Arbetsmiljöverket gav 
bolaget ett föreläggande om vite i januari. Marknadschefen sa upp sig och ekonomichefen meddelade 
att han tänker gå i pension i sommar. I början på mars drabbas bolaget av corona med full kraft. Ny 
ordförande tillträdde den 1 april. Djurparken öppnade den 4 april efter att ha skjutit fram öppnandet en 
vecka. I april slutar marknadschefen och ekonomichefen blir sjukskriven, och en konsult har tagits in 
för att täcka upp under sjukskrivningen. I april anställs även en ny marknadschef, som börjar i 
september, och en ny ekonomichef,  som börjar i augusti.  
 
Det ekonomiska utfallet efter kvartal 1 visar att djurparken går +500 tkr jämfört med budget medan 
campingen går -460 tkr pga lägre beläggning. Även restaurangdelen går något sämre då man har valt 
att bara ha öppet en restaurang men fler kiosker istället. Det kanske bara kommer vara en restaurang 
som är öppen hela säsongen. Utbildningsdelen, som är en viktig del av bolaget, går ca +100 tkr. 
 
Besöksantalet hittills i år uppgår till ca 15 000, har haft öppet i 17 dagar. Parken har haft fler besökare 
i år under perioden 6/4 - 3/5 jämfört med samma period förra året. Antalet sålda lejonkort per 3 maj 
var 6 386 st. Bolaget uppfattar det som att det finns ett intresse för djurparken och i år hade parken 
stängt sportlovet då många lejonkort vanligtvis brukar säljas. 
 
Campingen har en låg bokningsgrad inför sommaren. Bolaget ska ha stort fokus på campingen i år för 
att försöka öka beläggningen. Samtidigt ser man över kostnaderna och minskar lite på personal. 
 
Bolaget bromsar flera investeringar. Det finns lite eftersläpningar av skyddsronden som genomfördes i 
höstas och som åtgärdas nu. Förstudien av en ny tigeranläggning har pausats. 
 
Gällande kraven från Arbetsmiljöverket så var man klar med alla rutiner som krävdes den 20/4. 
Riskbedömning av alla djur är nästan klar, hade från början till den 15/6 på sig men det har förlängts 
till den 15/10. Till följd av corona kan inte några riskbedömningar göras just nu då man minskat på 
personal som går mellan olika avdelningar då alla inte kan handha alla djur. VD bedömer det som en 
minimal risk att föreläggandet blir av. 
 
Påverkan av Corona:  
- Får lov att ha öppet, begränsas inte av 50 besökare 
- Djurvårdare i karantän 
- Alla budgeterade investeringar har halverats 
- Inställda utbildningstillfällen, tappar 365 tkr  
- Tappat stora bokningar på campingen under våren, tex Linnemarschen och idrottsliga evenemang 
- Överskrider budget för inköp av hygienprodukter, marknadsmaterial mm 
- Elfsborgsdagen riskerar att inte bli av, parkens mest välbesökta dag 
 
Bolaget ser framför sig en sommar med ”hemester” och SCR, Svensk Camping, förutspår en ökning 
av campinggäster under 2020-2021. Arbetar kontinuerligt med att vara proaktiva och skapa 
möjligheter att driva verksamheten med rådande direktiv och rekommendationer. Tar konsekvent en 
vecka i taget och ”känner sig fram”. Parken förbereder för åtgärder som aldrig vidtagits förut, tex att 
stänga parken vid ett maxantal besökare. Ser redan nu att det svåraste är att se till att besökarna håller 
ordentligt avstånd, då det finns både de som håller ordentligt avstånd och de som inte bryr sig, och 
tittar på möjligheter att försöka lösa detta. Bolaget håller i alla kostnader och är restriktiva med 
personal, men hittills har ingen sagts upp eller permitterats.  
 
Strategi på kort sikt: 
”Allt vi gör ska generera fler besökare, det är siktet vi har”. Det gäller både djurparken, 
utbildningssektionen och campingen. 
 
Inför 2021: 
- Förbättra och effektivisera ekonomifunktionen, väldigt sårbara. 



- Ska satsa på restaurangen, utbildningar, koncept, campingen. Ska koppla ihop djurparken och 
campingen mer och även med närområdet och dess utbud.  
- Titta på arrendet för campingen, ett nytt avtal ska tecknas med LFF fr o m 2021. Få ett nytt arrende 
som är anpassat för verksamheten då underhållet är eftersatt.  
- Ska satsa på människorna och inte bara djuren. Den nyanställde marknadschefen har erfarenhet inom 
eventbranschen. I utvecklingen ska parken göras mindre sårbar för vädret, tex genom utveckling av 
restaurangdelen.  
- Mer tillgängliga under större delen av året, skapa event vid speciella dagar.  
- Tänka mer utanför boxen.  
- Försöka skapa mer samverkan med andra. Samarbetar tex med Parkeringsbolaget där 
parkeringsvärdarna har utbildats och kan sprida information om campingen. 
- Utveckla Simbakonceptet  
 
Ordförande säger att på den korta tid han varit på plats har han fått ett stort förtroende för VD och 
känner att bolaget är på rätt väg. Får inte ta lätt på corona, men man gör vad man kan och planerar för 
hanteringen av detta framöver. 
 
VD har förstått att Borås Djurpark har ett väldigt gott renommé i hela världen. Ursprunget utgår från 
djur och natur. Detta ska kompletteras med mer kommersiella inslag för att främja besöksantalet.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Parkeringsplatsen utanför djurparken, besökarna ser att p-platsen tillhör parken. Bolaget får många 
frågor om laddstolpar och hur informationen ser ut på p-platsen och menar att det hade varit önskvärt 
om parkeringsplatsen kunde tillhöra parken. Genom ägande av marken skulle bolaget kunna 
genomföra investeringar för parkens besökare. Det har förts diskussioner med Parkeringsbolaget om 
investering av laddstolpar, men då de inte äger marken har de inte visat något intresse. 
Ägaren meddelar att detta inte är en trolig lösning då staden vill samla parkeringsfrågorna hos en 
aktör. Det skulle bli rörigt vem som ska hantera parkeringsfrågor och investeringar. Det finns andra 
saker i planeringsfas i området också. Idag äger staden (mark- och exploatering) marken och 
Parkeringsbolaget förfogar över skötsel och bevakning.     
 
Nordskogen tillhör numera parken men är oexploaterat, omöjligt att sätta en summa på denna 
exploatering. Bolaget vill lyfta ägardirektiven, där det bla anges att bolaget ägs för att vara aktiv inom 
besöksnäringen och erbjuda en attraktion. Nordskogen möjliggör för nya möjligheter. Fanns ett 
tidigare förslag att göra om parken till ett spännande äventyrsland, Adventure Borås. Sveriges första 
Afrika möter den mystiska Nordskogen. 
 
Till sist föreslås en mindre namnändring av bolaget. 
 
Styrelsen lyfter att en ny inriktning till hur Borås Stad ska förbehålla sig till djurparken framöver 
behövs. Hur kan man se till hela besöksnäringen och hur kan parken bidra till detta.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 



o Bolagen i den kommunala organisationen 
I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  
 

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 11 november kl. 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 
 
   
  
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 10.15-10.40  
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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 2021 är -18,5 mnkr eller bättre.  
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Bolagets hantering av följderna av Corona: 
Turism: marknadsför sig inte mot besökare utan bara mot boråsare i egna kanaler och de aktiviteter 
som går/får göras i dessa tider. Scenarioplanerar för sommaren där det finns två olika spår; bara 



boråsare i Borås ”hemester” eller Sverigeturism ”Svemester”. Behöver ta ett beslut om inriktning i 
nästa vecka. 
Möten: fortsätter bearbeta marknaden och det går bra. De flesta inställda kongresserna är flyttade till 
nästa år och nya är vunna. 
Evenemang: paus i det arbetet och hårt utsatt föreningsliv och evenemangsanläggningar. Åhaga och 
Borås Kongress har noll besökare just nu. Mycket av Borås evenemang är väldigt viktiga för 
föreningslivet som kämpar för sin överlevnad. Möte inom kort gällande SM-veckan vinter 2021.  
 
Ingen korttidspermittering är tillåten men bolaget har stor sjukfrånvaro och VAB, vilket innebär att 
mindre personal är på plats. Räknar med 300-400 tkr i inställda kampanjer, som kan omsättas i 
hemester/svemester/studenter hösten 2020. No Limit kommer att genomföras men utan medverkande 
från andra länder. Sommartorsdagarna kommer inte bli av i samma form som vanligt men man 
diskuterar alternativa genomföranden.   
 
För 2020 görs en prognos med förbättrat resultat på ca 1 mnkr jämfört med budget. 
 
I budgeten för 2021 beräknas resultatet ligga på -18 mnkr. Bolagets beståndsdelar är följande: 
10-11 mnkr i personalkostnader 
2 mnkr i administrativa/fasta kostnader 
5-6 mnkr för projekt, tex sommartorsdagar, Borås födelsedag, No Limit 
 
2021 är också Borås Stads jubileumsår då staden fyller 400 år. Styrelsen har precis tillskrivit 
Kommunstyrelsen att avsätta 100 kr/invånare för jubileumsfirandet. Det ska bland annat täcka 
nyårsfirande, födelsedagsfirande i 3 dagar, ”fest i de fyra serviceorterna”, marknadsföring, 
kommunikation och dokumentation av firandet för maximalt 12 mnkr. Modellen är att TME fakturerar 
Kommunstyrelsen för sina utlägg och inte utökar budgetramen. Omslutningen av hela firandet 
kommer att vara mycket större då många aktörer kommer att delta i firandet. 
 
Bolaget gör inga egna investeringar. Personalen är bolagets viktigaste resurs.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan gällande finansiering av stadens 400-års firande. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 



o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  
 

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Gällande koncernnytta ser bolaget marknadsföringen av Borås som en punkt att arbeta med. 
Platsvarumärkets samarbete som pågår och leds av TME. Kommunikation, näringslivskontor, Borås 
Djurpark, BEMAB, Textile Fashion Center är alla aktörer som sänder ut ”Borås” och det behöver 
göras på ett liknande sätt så omvärlden kan få en tydligare bild av Borås.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 11 november kl. 10.15.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 10.45-11.15  
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 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 2021 är -27 mnkr eller bättre. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Till följd av coronapandemin har operatören för Borås Kongress tappat 8 mnkr i bokningar, varav 5 
mnkr i omsättning mot deras prognos. Det leder till minskade intäkter på 1 250 tkr för 
Akademiplatsen. All personal på Evion Möten AB är uppsagd och huset har ingen personal på plats 



men finns tillgängliga för bokning. Akademiplatsen har en anställd tekniker som finns för uthyrning,  
där finns fortsatt lönekostnader men intäkterna kommer utebli. 
 
Bolagets prognos för 2020 visar på ett försämrat resultat med upp till 1,5 mnkr jämfört med budget. 
Den försämringen kan bli det dubbla om coronaeffekterna fortsätter under hösten. Hösten drar igång 
för Borås Kongress i augusti och som det ser ut nu har de bra beläggning/bokningar då.  
 
Bolaget ser över vilka kostnader som kan sänkas. Idag finns det inga förändringar i hyresavtalet med 
IBAB. Men IBAB skulle kunna söka upp till 50 % av lämnad hyresrabatt i statligt stöd om hyran 
sänks tillfälligt. Ingen korttidspermittering är möjlig. Receptionen i Textile Fashion Center bemannas 
på distans. Receptionen har också tagit över telefonen för Borås Besöksservice, som har svårt med 
bemanningen pga sjukdom. 
 
I övrigt ser bolaget tillsammans med Kulturförvaltningen över hur man kan slå ihop receptionen i 
Textile Fashion Center med Textilmuseets reception till en gemensam reception för hela centret.  
 
För 2021 budgeteras ett resultat på -27 mnkr. Budgeten förutsätter att det inte finns några kvarvarande 
effekter av corona. Budgetens delar består av: 
- Textile Fashion Center: allmänna kommunikationsytor 4,5 mnkr och skötsel, rondering, 
centrumledning (3,5 personal + 50 % VD och 40 % ekonomifunktion).  
- Borås Kongress: hyra 16 mnkr + fastighetsskatt och fastighetsrelaterade omkostnader. Den 
omsättningsbaserade intäktshyran för Borås Kongress förväntas öka enligt operatörens prognos och 
kommer att täcka indexuppräkningar. 2023 ska en omförhandling av operatör göras. 
 
Verksamheten i Textile Fashion Center har oförändrad ekonomi om centrumledning ska ske i den 
form som det görs idag. Bolaget menar att fler aktörer borde dela på kostnaderna för centrumledning, 
dock har Akademiplatsen svårt att driva frågan. Ägaren tar med sig frågan och får föra en diskussion 
med LFF, som står för det 20-åriga hyresavtalet.  
 
En långsiktig investeringsplan visar att investeringar för 3 mnkr behöver göras 2024 för Borås 
Kongress pga förslitningar. 
 
En fråga ställs gällande storbildsskärmen. Skärmen är något försenad men installation kommer ske i 
slutet av maj. Avseende den pågående stämningen från en part i upphandlingen har bolaget inte hört 
något mer utan ärendet ligger hos tingsrätten. Skadeståndskravet är 500 tkr. 
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan angående finansiering av Textile Fashion Center.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och 
strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 



samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  
 

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget framför ett förslag kopplat till koncernnytta i rådande situation. För att Borås Stad ska få ut 
max ersättning på totalen skulle IBAB kunna sänka hyran med 50 % och då söka för att få tillbaka 
hälften av den rabatten hos staten. Konsekvensen skulle bli att IBAB tappar 1 950 tkr i hyresintäkt och 
får 975 tkr tillbaka i stöd, vilket försämrar deras resultat med 975 tkr. Samtidigt får Akademiplatsen 
minskade hyreskostnader på 1 950 tkr, vilket till och med skulle ge ett förbättrat resultat om hösten 
kan genomföras enligt plan. Dialogen med IBAB har ännu inte gett resultat. Ägaren tycker att det är en 
bra idé att söka detta bidrag. Bolagsgruppen tar med sig frågan och lyfter den med berörda parter. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 11 november kl. 11.00.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2020 08.45-09.45  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran (S), ordförande  
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, 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) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Under 2020 genomförs och planeras för följande:  
- Renovering av 7 lägenheter och nyproduktion av 2 stycken pågår på Ekvägen i Sandhult 
- Byte av papptak på Ekekullen äldreboende, uppstart inom kort 



- Renovering/ommålning och utbyte av fönster/dörr på Stationsbyggnaden i Sandared 
- Markarbeten på parkering på Göteborgsvägen  
- Tre mindre lägenhetsrenoveringar  
- Ombyggnad av gemensamhetskök på Ekekullen, det blir troligen inte gjort i år pga corona 
- Fogningsarbeten på Alingsåsvägen 4 
 
Bolaget har gjort en del omflyttningar i underhållsplanen för att göra så mycket renoveringar utomhus 
som möjligt nu. Underhållsplanen var redan fokuserad på det yttre underhållet, som är det viktigaste 
underhållet, så man kör vidare på det. 
 
Det gjordes en extern värdering av fastigheterna 2019 som visade på ett värde på 216,1 mnkr. 
Därefter har det tillkommande tre objekt: Alingsåsvägen 5, Moränvägen och Ekekullen, och inklusive 
dessa objekt uppgår det totala fastighetsvärdet till 394,1 mnkr.    
 
Gällande den gamla banklokalen i Sandared ska VD ha ett möte i nästa vecka med intressenter. 
Lokalen är lite svåruthyrd och ska försöka tillmötesgå intressenterna vilket troligen innebär sänkt hyra. 
Parkeringssituationen diskuteras då bilar ställs på trottoarer redan idag men det finns inte mycket yta 
för att kunna utöka p-platserna. 
 
Prognosen för 2020 visar 2,4 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 2 mnkr. I prognosen är 
hyresbortfallet lägre, driftskostnaderna för Moränvägen högre och underhållskostnaderna är sänkta 
med 1 mnkr pga corona då inte många inomhusarbeten görs. I prognosen är även inkomstskatt på 600 
tkr medräknat. 
 
Den 30/4 fanns det fem vakanta lägenheter.  
 
Renovering och ombyggnation på Ekvägen 2 pågår. Hela huset är uthyrt till Migrationsverket, vilket 
görs genom blockförhyrning på 5 år. Alla nio lägenheter ska vara färdigställda i juni och nytt kontrakt 
med Migrationsverket kommer tecknas i juli och då ökar även hyresintäkterna. Under renoveringen 
görs omflyttningar av hyresgästerna i huset och det fungerar väldigt bra. 
 
Effekter av coronapandemin: 
- Äldreboendena är stängda för besök och inga arbeten görs för tillfället. Planerade arbeten kommer 
därför inte hinna utföras i år. 
- Vissa underhållsarbeten på fastigheterna kommer inte bli utförda 2020 utan flyttas till nästa år.  
- Underhållsbudgeten kommer inte att användas fullt ut enligt plan.  
 
Inför 2021: 
- Utmaning att få till det invändiga och utvändiga underhållsbehovet på ett bra sätt. VD har upprättat 
helt nya underhållsplaner uppdelade per fastighet. Tidigare låg planerna i en HSB portal.  
- Färdigställande av nyproduktioner Det kvarstår lite markarbeten på Moränvägen. Finns viss risk för 
sättningar av fastigheten, fortsätter ha koll och gör löpande uppföljningar. 
- Uppföljningar av energiåtgärder, bland annat Ovk och besiktningar. Kontrollerna är pausade just nu 
pga corona. 
- Utförande av rätt åtgärd. 
- Turordning för att hitta det mest akuta först. 
- Samtala med våra samarbetspartners för att få till en bra samsyn och förvaltning och försöka hitta 
och åtgärda de största problemen samt kostnaderna. 
 
Samarbetet med HSB har förbättrats sedan bolaget framfört sina åsikter och man får nu betydligt färre 
klagomål från hyresgästerna. Viss personal hos HSB har bytts ut. VD och HSB har numera veckovisa 
avstämningar.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Framtida planer finns i en etapp 2 på Moränvägen, Räveskalla 1:25. Där finns det möjlighet att 
uppföra ca 50 lägenheter. En diskussion som ska föras i styrelsen först. 
 
Det finns även en tomt i Sandhult som är möjlig för nybyggnation, Ekollonvägen 2 på ca 5000m2. 
Sandhult är ett område under exploatering.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget jobbar med Migrationsverket och IVO idag. Det finns behov av fler platser för dessa och 
andra organisationer. 
 
Nedskrivningen av Ekekullens äldreboende med 2,9 mnkr 2019 gör att bolaget ligger helt rätt i värdet 
på fastigheterna. Läget är positivt med ett bestånd som har ökat i värde och som ökar än mer 2020 
efter genomförd renovering. Investeringar enligt plan är redan igång med fokusområde 
nyproduktion/inomhusmiljö, vilket ger ökad trivsel och nöjda kunder inför 2021.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 5 november kl. 8.45 är utskickad.  
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2020 09.45-10.45  
 
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 andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, 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) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Under 2020 planerar bolaget för att genomföra följande: 
- Utbyte av varm- och kallvatten på Dalhem. Projektering sker i höst men projektet kommer troligen 
inte genomföras i år pga coronapandemin. 



- Renovering av balkonger och fasadarbeten på Finas väg. 
- Målning och visst utbyte av plåttak på Dalhem. 
- På Badhusvägen håller några vattenskador på att göras iordning. 
- Utredning pågår av omfattningen av en vattenskada i en lägenhet på Rosengård. Dock kan inte några 
hantverkare gå in lägenheterna för tillfället pga corona. 
- Utbyte av tak och plåt på Snödroppsvägen. 
- Ett stort dräneringsarbete behöver göras på Skogsstigen och där ska upphandling påbörjas. 
 
Bolaget lät värdera sina fastigheter 2019 vilken visade ett värde på 289,5 mnkr. Nu har 
Uppegårdsgatan tillkommit, som bedöms vara värd 100 mnkr enligt dialog med värderare vilket är 
detsamma som investeringskostnaden. Det ger ett totalt värde på fastighetsbeståndet på 389,5 mnkr.  
 
Prognosen för 2020 visar 3,3 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 1,6 mnkr. De främsta orsakerna 
till förbättringen är högre intäkter, till följd av lägre hyresbortfall, kostnadsminskning då corona 
stoppar inre underhåll samt något lägre avskrivningar för Uppegårdsgatan.   
 
Den 30/4 fanns det 8 vakanta lägenheter, men några av dem är uthyrda from juni.  
 
Nybyggnationen på Uppegårdsgatan är färdigställd och inflyttning av etapp 2 skedde i mitten av april. 
Dock kvarstår en del utvändigt arbete. Alla lägenheter är uthyrda.  
 
Effekter av coronapandemin: 
- Arbeten på äldreboenden kommer inte hinnas med i år . 
- Vissa underhållsarbeten på fastigheterna kommer inte utföras 2020 utan flyttas till nästa år. 
- Underhållsbudgeten kommer inte att användas fullt ut enligt plan. Bolaget försöker köra igång så 
många utearbeten som är möjligt då inre underhåll är svårt att genomföra för tillfället. 
 
Inför 2021: 
- Utmaning att få till det invändiga och utvändiga underhållsbehovet på ett bra sätt. VD har upprättat 
helt nya underhållsplaner. Se till turordningen och ta det mest akuta först. 
- Färdigställande av nyproduktion 
- Uppföljning av energiåtgärder, bland annat Ovk och besiktningar 
- Utförande av rätt åtgärd 
 
Bolaget har ett positivt läge med ett bestånd som har ökat i värde. Investeringar enligt plan är redan 
igång med fokusområde på nyproduktion/inomhusmiljö, vilket ger ökad trivsel och nöjda kunder inför 
2021. Arbete pågår för att medarbetarna i de anlitade parterna Tranemo Trädgårdstjänst, HSB och 
Saps ska ha samma mål och fokus som bolaget för att uppnå ett positivt resultat och nöjda kunder. 
 
Diskussion förs kring VDs arbetssituation, som presidiet följer och diskuterar löpande. VD använder 
sitt kontaktnät och tar hjälp där han kan. Viss backup vid VDs frånvaro skulle styrelsen kunna bistå 
med. Styrelsen har även diskuterat de tjänster som köps in idag och hanteringen framåt.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Stort fokus på den underhållsbudget som arbetades fram under slutet av 2019. Det finns ett stort 
renoveringsbehov framöver. Ett viktigt mål 2020 och framåt är att minska antalet småskador som är 
oerhört kostnadsdrivande.  
 



Det planeras för en nybyggnation av cirka 36 trygghetsbostäder på tomten Kerstinsgärde 1:85, bredvid 
äldreboendet Dalhem. Bolaget har ansökt om markanvisning och fortsatta diskussioner ska föras i 
styrelsen. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget jobbar med Migrationsverket och IVO idag. Det finns behov av fler platser för dessa och 
andra organisationer samt hyresgäster så det gäller för bolaget att upprätthålla en fortsatt nyproduktion 
av bostäder. Migrationsverket blockförhyr en del lägenheter vilket innebär att en lägenhet kan vara 
uthyrd även om inte någon bor i lägenheten. Migrationsverket hyr 6 lägenheter i Dannike. Diskussion 
förs kring att det har varit stökigt i det här området tidigare men alla har uppfattningen att det har varit 
väldigt lugnt de senaste åren. 
 
Styrelsen framför svårigheten med att följa ägarens krav och måluppfyllelsen och skulle gärna få en 
löpande återkoppling på det. Bolagsgruppen tar med sig frågan.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 5 november kl. 9.45 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2019 11.00-11.30  
          
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 andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, 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) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolaget rapporterade om sin verksamhet enligt separat bildspel.  
 
Coronaeffekter: 
- Liten påverkan generellt sett. Bolaget har inte några affärslokaler. 
- Majoriteten av hyresgästerna har pension och kommer därmed inte få problem med att betala hyran.  



- Går bara in i lägenheter vid akuta fel. 
- Skjuter mindre felavhjälpande åtgärder framför sig. 
- Låg sjukfrånvaro bland personalen. Har samtalat med personalen så de ska känna sig trygga. 
- Lägger extra krut på utsidan och utemiljöerna med hjälp av egna resurser. Det fanns inte något 
inplanerat inre underhåll som man behövt skjuta upp.  
 
Bolaget har genomfört en stor hyresgästundersökning via AktivBo, som arbetar mycket med 
undersökningar åt allmännyttan, med en svarsfrekvens på 70,8 %. Undersökningen tittar på olika 
parametrar och jämfört med andra allmännyttiga bolag som mätte med AktivBo under 2018 ligger 
bolaget på den övre skalan inom alla områden. Det kommer att genomföras en ny undersökning 2021.  
 
Några saker som hänt under 2020: 
- Nya tak på tre hus på Sik 
- Renoverat två lekplatser 
- Byggt om en förskola till två lägenheter som blir inflyttningsklara den 1/6  
- Renoverat utemiljön på förskolan i Borgstena. Har lyssnat in förskolans önskemål och samtidigt gjort 
det mer lättskött. 
- Asfalterat p-platser 
- Infört gräsklippning med robotgräsklippare på området Tärnan, som därmed blir det första 
bostadsområdet där bolaget är helt fossilfria. Bolaget har uttalat att hela verksamheten ska vara 
fossilfri 2030. 
 
Gällande planeringen av nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i Fristad, nära Skogslid, har det inte 
hänt så mycket. Den tidigare aktören som skulle delta i projektet drog sig ur och sedan dess har det 
förts diskussioner med en ny aktör, men bolaget väntar ännu på slutligt besked från dem. Då man ser 
stora samordningsvinster med att genomföra projektet tillsammans med en privat aktör vill man helst 
vänta in en sådan, framförallt ur en ekonomisk synvinkel. Mycket av förberedelserna är klara så 
bolaget kan omgående gå ut med en upphandling så snart det är klart med en aktör. 
 
Bolagets andra planer framåt är en nybyggnation i Sparsör, men det finns ännu inga konkreta planer på 
antalet lägenheter. Inväntar besked gällande ny förskola i området samt från Trafikverket. Ägaren 
meddelar att detaljplanen för området har gått igenom.   
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 



Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget behandlade inte frågorna. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 5 november kl. 11.00 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 13 maj 2020 08.30-09.30  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande – med via Teams 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande – med via Teams 
Mikael Bengtsson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
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 på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Bolaget har fräschat upp centrum i Viskafors, runt torget. Det har kommit in en blomsteraffär och en 
liten galleria med skräddare, frisör och fotvård. 
 



Den pågående nybyggnationen av 13 småhus i korslimmat trä fortgår och 7 hus är resta. 
Förhoppningsvis ska ett visningshus stå klart i höst. Bolaget märker att det finns intresse av husen och 
det känns bra inför kommande uthyrning.  
 
Gör även löpande underhåll och byter bland annat tak på tre fastigheter under 2020. Bolaget har en del 
upphandlingsunderlag klara och har fått in många anbud på några förfrågningar som gått ut då 
konkurrensen är högre. Det ger även bättre priser just nu och man kommer därför göra några 
underhållsinsatser i förväg. Bolaget ligger bra till i sitt underhåll, har inga stora kommande behov. 
 
Det är fortsatt stor efterfrågan på lägenheter och 2 245 personer står i kö. 
 
Prognosen för 2020 visar på 2,3 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 2 mnkr. Bolaget räknar med 
fulla intäkter året ut. Hyran höjdes med 1,95 % från den 1 april.  
 
Byggnationen av trygghetsboendet Friskafors påbörjas under andra halvåret 2020. Fristad Bygg är 
upphandlad entreprenör. Bolaget har mailat markavdelningen att man vill köpa marken. Väntar på ett 
startbesked från Samhällsbyggnadsförvaltningen.   
 
De kommande åren beräknas resultatet ligga runt 3 mnkr då nybyggnationer medför ökade kostnader. 
År 2023 räknar bolaget med fulla intäkter för båda nybyggnationerna och prognostiserar att resultatet 
då ska uppgå till 4,75 mnkr. En risk framåt är möjligen högre räntekostnader. 
 
Gällande coronapandemin följer man folkhälsomyndighetens riktlinjer så gott det går, tex är kontoret 
bara öppet för tidsbokade möten.   
 
Det förs en diskussion om gröna lån. KF beslutade att avslå bolagets framställan om att få göra en 
egen upplåning i form av ett grönt lån. Finanschefen har bjudit in bostadsbolagen till ett möte för att 
diskutera möjligheter för internbanken att ta gröna lån. 
 
Bolaget hade önskat få låna grönt för de 13 småhusen för att köra grönt hela vägen. Det handlar om 
två punkters ränterabatt om man lånar grönt hos Kommuninvest. Bolaget säger att man även vill kunna 
styra bindningstiderna. 
 
Styrelsen framför att de inte kommer kämpa för fler nybyggnationer framåt när de pågående projekten 
är klara. Man menar att ägaren framöver får visa vad man vill med bolaget och vart bolaget ska bygga. 
Bolaget är ett starkt bolag som visat bra resultat historiskt. Styrelsen lyfter även att det är och alltid har 
varit hinder på planavdelningen i staden.   
 
Bolaget lyfter att det är viktigt att det ges möjligheter för privata aktörer att bygga där det finns 
markrätter, det är viktigt för ortens utveckling. Ägaren säger att man gjort klart ett planprogram för 
centrala Viskafors och det finns även mark i Rydboholm och Svaneholm. Bolaget framför behovet av 
fler förskoleplatser i orterna, ägaren bör få sådana signaler från Förskoleförvaltningen. Ägaren 
undersöker detta. 
 
Ägaren frågar efter bolagets plan på extern värdering av fastigheterna för att se eventuellt 
nedskrivningsbehov. Bolaget svarar att man har varit i kontakt med Bokföringsnämnden (BFN) och 
Sveriges Allmännytta och fått indikationer på att K2-regelverket inte alls kräver nedskrivningar. Man 
väntar på en skrivelse från BFN. VD menar även att det är subjektivt med värderingar och säger att 
värderingen av Friskafors ligger mellan 75 mnkr och 105 mnkr beroende på vem man frågar. Han kan 
ändå se en mening med att få en extern värdering för att se att man ligger rätt i sina egna värderingar. 
Bolaget kommer göra en värdering i höst. Ägaren lyfter att det borde finnas en rutin för värdering så 
att alla bolag gör lika. Utifrån marknadsvärdet beräknas justerad soliditet och där skiljer sig bolagets 
och ägarens tal åt. 
 
 



4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga frågor. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
På frågan vad bolaget gör för koncernnyttan blir svaret att man jobbar för bolagets bästa. Bolaget kan 
inte betala mer för inköp bara för att det görs gemensamma koncernupphandlingar. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 november kl. 8.30 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 13 maj 2020 kl. 09.45 - 11.25  
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande - med via Teams 
Oliver Öberg, (M), förste vice ordförande - med via Teams 
Linda Ikatti (S), andre vice ordförande - med via Teams 
Bengt Engberg, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
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 på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 

direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
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 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 



Prognosen för 2020 är inte klar än utan ska lämnas in till ägaren nästa vecka. Kostnaderna går lite upp 
och ner till följd av coronapandemin, bromsat underhåll ger lägre kostnader men andra behov gasas 
och medför ökade kostnader. Ser i stort inte att intäkterna för året påverkas. Cirka 20 företag har fått  
hyresrabatt för lokaler men det ger ingen stor påverkan. Har inte heller vakanser av kvalitativa 
studentlägenheter, där uppsägningstiden har sänkts till en månad. Därmed är det troligt att prognosen 
kommer ligga runt budgeterat resultat som är 31 mnkr. 
 
Årets hyreshöjning blev 2,15 % vilket ökade snitthyran från 1070 kr/m2 den 1 februari 2019 till 1100 
kr/m2 den 1 februari 2020. Snittet i Sverige blev en höjning med 1,95 %. De lokala 
hyresförhandlingarna avbröts. Bolaget har svårt att komma fram med sina krav när den lokala 
hyresgästförhandlaren inte har mandat att fatta beslut.  
 
Måluppfyllelse: klarar kravet för direktavkastning på 3 %, 2019 låg den 3,2 % och budgeten för 2020 
ligger på 3,1 %. Däremot har bolaget svårt att klara soliditetsmålet (bokförd) som ligger runt 18 % 
medan målet är 20 %. Bolaget menar att kravet på nyproduktion av 400 lägenheter gör att 
soliditetsmålet är omöjligt att nå. Målet för justerad soliditet som utgår ifrån marknadsvärdet nås och 
bolaget anser att det borde vara marknadsvärdet som är det intressanta att följa. Antalet nyproducerade 
lägenheter landar på 112 stycken 2020 och man klarar att leverera 400 nya lägenheter under perioden 
2019-2022. Styrelsen påtalar att ägaren bör se över kraven eftersom soliditet och nyproduktion inte går 
ihop.  
 
Investeringsplanen för 2021-2027 visar en totalsumma på nästan 3 miljarder kronor, med totalt 855 
nya lägenheter. Det är en tung investering som ska genomföras. Varje projekt ska bära sig själv för at 
genomföras, vilket innebär ett positivt kassaflöde som inte ska påverka ekonomin och inga 
nedskrivningar. Den största risken framåt är ränteläget. Kalkylräntan ligger på 4-4,5 % så det finns 
viss marginal i projekten. Många framtida projekt ligger i attraktiva lägen som minskar risken för 
nedskrivning då värdering görs utifrån marknadsläget. En rekommendation inför tilldelning i styrelsen 
är att man gör en marknadsanalys. 
 
Inför budget 2021 finns det inga siffror klara än. Resultatmålet från ägaren ligger på 40 mnkr som det 
finns en förhoppning att budgeten ska nå.  
Möjligheter framåt: rationaliseringar, digitalisering, organisation, driftnetto, hyresförhandlingar. 
Utmaningar framåt: ökad trångboddhet, ökat slitage, covid 19 innebär framflyttade projekt, kommande 
ränteökningar, höga byggpriser, ökade driftskostnader.  
 
I rådande situation riktar bolaget underhållet på mer allmänna ytor, bland annat kommer flera 
befintliga tvättstugor att renoveras. Det kräver inga projekteringar och man har ramavtal med diverse 
leverantörer som kan göra jobben.  
 
En prisdialog har förts med BEMAB gällande fjärrvärmetaxan, som kommer höjas med 1,5 % 2021. 
Bolaget vill delge ägaren att man kan tycka att den taxehöjningen kan tas av BEMABs styrelse och 
inte lyftas till KF, då det förs en prisdialog och verksamheten är marknadsstyrd.  
 
Problemet med trångboddhet är svårt att komma åt. Det krävs nyproduktion för att få till flyttkedjor. 
Omsättningen av lägenheter har legat på en stabilt låg nivå de senaste åren. Bolaget har tre personer 
som jobbar heltid kopplat till störningar. I det arbetet fångas ytterligheter upp, tex trångboddhet, 
madrassuthyrning och förbjuden andrahandsuthyrning. Bolaget har ett väldigt bra samarbete med 
berörda förvaltningar gällande sociala lägenheter.    
 
Bolaget har blivit hårt prövade gällande den återvinningscentral på Norrby som håller på att uppföras. 
Det är en liten grupp som jobbar mot dem i frågan. Viktigt att samhället står upp mot detta. 
 
Viktiga händelser: 
Marsken 1, 2 och 3 övertogs den 31/1 
Osdal övertas den 1/6 



Glesvingen, Swegmarks fastighet, övertas den 31/1 2021 
Inflyttning på Hulta Torg – många barnfamiljer som flyttat in vilket ger ett ökat tryck på förskola 
Större lägenhetsrenoveringar av ca 200 lägenheter 
Viskaholm/Västerbro – detaljplansprocess 
Byggstart för Kasernen 2 i juni 2020, där 144 lägenheter varav 48 trygghetsbostäder ska byggas 
 
VD visar de styrdokument som bolaget och styrelsen antagit och arbetar efter. Nuvarande affärsplan 
gäller för 2019-2021, så det är snart dags att påbörja arbetet med kommande periods affärsplan.  
 
Gällande organisationen informeras att en ny VD tillträder den 11 augusti. Han är redan med i vissa 
resonemang vid nyrekryteringar. Några vakanta tjänster i ledningsgruppen har tillsatts så snart är det 
full bemanning. Bengt Engberg får en senior advice roll fram till början av 2021 för att bolaget inte 
ska tappa fart i en del pågående processer.  
 
Kommunala lokalprojekt: 
Förskola på Norrby. Plan för området är på gång 
Mötesplats Sjöbo 
Utveckling av kommunal verksamhet vid Hulta Torg: tre nya förskoleavdelningar, förändring av 
fritidsgårdens lokaler, mötesplats. Detta är sista pusselbiten för att få ett helt fungerande torg. 
 
Sjöbohuset, stadsdelsutveckling.  
- Uppdatering 2021 
- Kraftsamling Sjöbo 
- bibliotek 
- fritidsgård 
- ”biograf” 
- föreningsliv 
- gemensamt café/mötesplats.  
Investering på ca 31 mnkr vilket är en hög kostnad för FoF och Kulturen. Bolaget har fått frågan om 
att vara med i investeringen men vill skicka med att bolaget endast ser ett vanligt hyresavtal för 
fastigheten, har inte möjlighet att belasta sina hyresgäster med en sådan investering. Bolaget kommer 
gärna till ett KB tillsammans med förvaltningscheferna på FoF och KUL för att visa detaljer i 
projektet.  
 
Planerad nyproduktion fördelat per stadsdel/område visas. Det står ca 32 000 personer i kö, varav en 
tredjedel är aktiva. Bolaget har tittat på vart de i kön vill bo och ser då att högst tryck finns bland annat 
i Centrum, Norrmalm och Östermalm. Kommande projekt ökar antalet lägenheter i just de uttryckta 
områdena. Bolaget tycker det är bra att få till en geografisk spridning för att kunna vara till för fler, det 
minskar också risken för nedskrivningsbehov mm. 
 
Bolaget kommer revidera sina riktlinjer för kommande bostadsproduktioner, med följande punkter: 
- I första hand prioritera produktion i stadsdelar där efterfrågan är som störst i bolagets bostadskö.  
- Prioritering av studentbostäder inom radien av 1 km från Högskolan. Antalet anpassas efter bedömd 
efterfrågan. På sikt avvecklas studentboendet på Distansgatan. 
- Utredning om förutsättningar för avtal om trygghetsbostäder i respektive projekt, i samverkan med 
VÄF. 
- Mixa lägenhetstyper/storlekar från 1-4 rum och kök, varav merparten 2-3 rum och kök. Där så är 
marknadsmässigt, även inslag av femrummare.  
- Öka genomsnittsarean i bestånden från 62 till 65 m2 över tid. 
 
Lägenhetsutvecklingen för 2020-2027 visar på en ökning av antalet lägenheter från 6 500 till 7 500. 
 
Genomgång av kommande projekt: 
Regementsstaden: Byggstart i juni av 144 lägenheter. Inflyttning 2022.  



Glesvingen 17: övertas i januari 2021. Ca 104 studentlägenheter. På väg att starta projekteringen. 
Väntar på besked från Trafikverket avseende presenterad teknisk lösning för järnvägen. 
Kronängsparken: markanvisning. Förskola och 60 studentlägenheter. Väntar på exploateringsavtal och 
hyresavtal, frågan är prioriterad. Bolaget vill ha ett tecknat hyresavtal för förskolan innan man startar 
projektet. 
Brämhult: detaljplanen är prövad men troligt att det blir vunnen laga kraftstart i höst. 4 byggnader med 
56 lägenheter. Projektering under 2021 och byggstart 2022. Planeras för trygghetsboende i en av 
byggnaderna. 
Svärdfästet: detaljplan pågår. Strategiskt läge, förtätning. Ca 60 lägenheter. Kommer troligen förvärva 
en grannfastighet.  
Solhem: pågående detaljplansprocess. Förtätning på egen fastighet. Ca 50 lägenheter med ett punkthus 
och radhus. 
Västerbro, stadsutveckling: Ut på samråd under hösten. Utmaningen är risk för översvämningar 
kopplat till Viskans läge men man tror sig ha lösningar till detta. Ca 400 nya bostäder.   
Ramnås 5 och 6: 80-100 studentlägenheter. Markanvisning: ansökan, detaljplan, byggstart 2021. 
Ligger hos Samhällsbyggnad för detaljplan. 
Kv Marsken 1, 2 och 3: Bolaget hoppas på prioriterat planarbete. 3 nya fastigheter med ca 70 
lägenheter. Beräknad byggstart 2023. När planarbetet startar vill bolaget gärna att möjligheten att 
addera ytterligare två grannfastigheter till planen prövas. 
Våglängdsgatan 151: Eventuell försäljning av byggrätterna. Ca 50 lägenheter. Skulle blanda 
upplåtelseformerna i området. 
 
Bolaget presenterar även tankar för Kristiansfält 1, Regementsstaden. Ca 60 lägenheter samt en 
Ekoby: självförsörjande (nollhus, eget VA), träbyggnation, radhus, flerfamiljshus. Beräknad byggstart 
2024. Bolaget vill gärna se en gemensam dialog med Peab och staden för utveckling av 
Regementsstaden.  
 
Hantering av coronapandemin: 
- Dagliga pulsmöten 
- Risk- och sårbarhetsanalys 
- Kontinuitetsplan för att säkerställa sitt arbete, ser att man klarar det 
- Endast bokade besök i kundcentret 
- Minimerar fysiska möten vid bla reparationer och besiktningar 
- Tillfälligt stopp av lägenhetsunderhåll 
- Personalen har roterande närvaro/arbete hemma 
- Bokade arbetsorders från 4 maj 
 
Bolaget får en fråga hur tvisten med Fristad Bygg fortlöper. Förhandlingar i Tingsrätten pågår och 
bolaget har till slutet av maj att bemöta Fristad Byggs fakturor. Man vet inte vart det landar än men 
troligtvis kommer processen pågå hela 2020.  
 

4. 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. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 
 
 
 



5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Portföljutvecklingen visar en nyproduktion av 400 lägenheter under mandatperioden, alla kanske inte 
kommer vara färdigställda men finnas inplanerade. Bolaget menar att det är viktigt att planarbetet 
hänger med för att möjliggöra projekten. 
 
Ägarens mål för bolaget?  
Aktiv part i samhällsbyggnadsutvecklingen 
Markanvisningar/ökat byggande. Bolaget vill ha större fokus på markanvisningar framåt. Vill också 
vara med i fortsatt utveckling av Regementsstaden. 
 
Bolaget skickar även med en hållbarhetsutmaning - individuell mätning av hushållsavfall för alla 
boråsare. Det skulle skapa incitament för boråsarna att minska sitt avfall.  
 
Styrelsen ger till sist en uppmaning till staden. Det finns en tröghet med att få fram avtal och 
detaljplaner, viktigt att det arbetet flyter på för att bolagets planer ska kunna fortskrida. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 december kl. 9.45 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och särskilt Bengt Engberg för ett gott arbete, och 
avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   




