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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till revidering och fastställelse av 
bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala 
bolagen. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår med 7 röster mot 5, 1 avstår, Kommunfullmäktige 
besluta 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade 
bolagsordningar och att anta nya ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Eolus 6 AB 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Kristian 
Silbvers (SD), Andreas Exner (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 
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Ärendet i sin helhet 

1.  Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. I anledning härav har bolagsgruppen gått igenom samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del mindre 
justeringar och förändringar. Härutöver innehåller ärendet förslag till vissa 
revideringar av bolagsordningarna för de respektive bolagen. 

Förslagen till ändringar består generellt av rättelser av laghänvisningar på grund 
av ny lag. Där så är möjligt hänvisas bara till aktuell lag och inte till specifika 
lagparagrafer. Detta för att undvika onödiga justeringar över tid. Denna rättelse 
föreslås i både ägardirektiv samt bolagsordningar. Andra förslag till ändringar 
avser till exempel ändringar som är gemensamma i samtliga styrdokument 
såsom nytt stycke om ägandeförhållanden i respektive ägardirektiv, om sättet att 
ange när årsstämma hålls samt förändringar av kraven på soliditet och 
avkastning för bolagen inför 2019. När det gäller bolagsspecifika förändringar 
anges detta särskilt nedan för respektive bolag. 

 

Även vad gäller bolagsordningarna finns generella ändringsförslag. Ändringar 
föreslås till exempel vad gäller ägandeförhållandena, att dessa inte längre ska 
anges i bolagens bolagsordningar, ett förtydligande om antalet suppleanter samt 
en förändring av innehållet av bolagsstämmans kompetens. Slutligen föreslås att 
regeln om firmateckning ändras i vissa bolagsordningar, så att bolagen ges 
samma förutsättningar att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
teckna bolagets firma. Även vissa förändringar när det gäller de specifika 
bolagsordningarna föreslås. Detta redovisas särskilt för respektive bolag. 

2. Bakgrund 
Förändringarna i kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 
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Borås Stad har härefter anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och 
idkar idag en ägarstyrning som till stora delar innebär att förvaltning och bolag 
rapporterar och ägarstyrs på liknande sätt.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal 
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande 
bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och 
ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade kommunfullmäktige 
härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt ägardirektiv för de 
kommunala bolagen i Borås Stad. Med förslaget till ett helt nytt gemensamt 
ägardirektiv för Borås Stads bolag tydliggjordes stadens ägaridé, ägarroll och 
styrprocess. Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och 
principer för stadens bolag inom ett flertal områden. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 

3. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag”, förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen samt slutligen förslag till vissa justeringar av 
bolagsordningarna. 

I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är 
markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad 
text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns 
beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår 
med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument 
utan spårbara ändringar.  

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 

4.1  Års- och delårsrapporter – förtydligande om innehåll 
Under punkten 10 framgår vad som ska ingå i rubricerade rapporteringar. 
Bolaget ska bland annat lämna en redovisning av vilka stora frågor styrelsen 
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arbetat med under perioden. För att undvika missförstånd om vilka frågor som 
kan anses som stora föreslås att ordet ”stora” stryks. 

 

4.2  Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 
Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 
och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 
uppdateras utifrån aktualitet. 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
 

I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Ingress 
Av ingressen till samtliga ägardirektiv framgår när direktivet antagits av 
Kommunfullmäktige samt att de härefter fastställts på årsstämman 2019. Då 
det bara avhålls en årsstämma per år föreslås, för enkelhetens skull, att det 
exakta sammanträdesdatumet utelämnas. 

 

5.1.2 Nytt stycke om ägandeförhållanden 
Ett nytt stycke har tillförts ingressen i de specifika ägardirektiven; Stycket berör 
de ägandeförhållanden som råder för det speciella bolaget. Stycket införs för att 
tydliggöra vem som äger bolaget. I en del bolagsordningar finns 
ägandeförhållandena inskrivet. Dessa föreslås nu raderas från de 
bolagsordningar där ägandeförhållandena tas upp. Se punkt 6.1 nedan. 

 

5.1.3 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2019. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
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Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
I avsnittet ”Målet för bolagets verksamhet” sker en uppdatering av vilka bolag 
som utgör dotterbolag i stadshuskoncernen. Sålunda stryks Borås Stad Textile 
Fashion AB och Akademiplatsen AB tillförs. 

Benämningen ”företagen” under punkt 1 i ägardirektivet förslås ändras till 
benämningen ”bolagen”, för en enhetlighet. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Underpunkt 1, ”Målet för bolagets verksamhet”, tillförs uppdraget från 
fullmäktige att införa fri parkering för elmopeder enligt samma regler som 
redan gäller för elbilar. 

 

5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
Det föreslås en förändring av punkt 1 rörande målen för bolagets verksamhet. 
Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till uppdatering.  
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Följande förändring föreslås; 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 
 
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i 
syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare 
och besökare. att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt 
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet och platsutveckling. 
Sammanfattningsvis finns följande mål: 
 Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål destination för både invånare och 

besökare. för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare 
vid kongresser och publika arrangemang. 

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

5.2.8 Akademiplatsen AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 

Bolagsnamn samt målet med verksamheten är förändrat i enlighet med ett 
separat fullmäktigebeslut, (dnr KS 2017-00835) kring ombildning av bolaget. 
Med anledning härav görs justeringar i ägardirektivet.  
 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Ägardirektivet föreslås kompletteras med ett nytt mätbart mål innebärande att 
bolaget år 2019 ska skapa minst 400 nya bostäder. 

 

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.13 AB Toarpshus 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 215

Borås Stad 
  Sida 

6(11) 
 

 

Följande förändring föreslås; 
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5.2.14 Viskaforshem AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

6. Bolagsordningar – generella ändringar 
 

6.1 Ägandeförhållanden 
Av somliga bolagsordningar finns en mening rörande bolagets 
ägandeförhållanden. Meningen föreslås raderas i de bolagsordningar där de 
återfinns, då ägandeförhållandena istället föreslås anges i ägardirektiven. 

 

6.2 Förtydligande om antalet suppleanter 
Av bolagsordningarna står upptaget det antal ledamöter, exempelvis lägst sju 
och högst nio ledamöter, som styrelsen ska bestå av. Däremot har det i några 
bolagsordningar inte uttalats hur många suppleanter styrelsen ska bestå av. 
Istället står skrivet ” lika många suppleanter” som syftar på antalet ledamöter. 
För tydlighetens skull föreslås att även det exakta antalet suppleanter ska skrivas 
ut i bolagsordningen. 

 

6.3 Bolagsstämmans kompetens 
Av bolagsordningarna framgår under en punkt vilka ärenden som utgör 
bolagsstämmans kompetens.  

Reglering kom till år 2013 på initiativ av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i samband med en ny reglering i LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) där det infördes ett permanent in house-undantag – ett undantag 
från kravet på upphandling. (Undantaget innebär att avtal mellan en 
upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses vara ett kontrakt 
enligt LOU.) Förutsättningen är att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. 
Teckalkriterierna, uppfylls. 

Rättsbildningen som påbörjades genom det s.k. Teckal-målet och som har 
utvecklats och fortfarande utvecklas genom ett antal avgöranden är rätt otydlig i 
sig. Nya avgöranden har kommit att något förändra synen på det krav man, vid 
införandet, ansåg måste ställas vad gällde regleringen av bolagsstämmans 
kompetens. 

Det finns inga absoluta krav för vad som måste regleras för att man ska uppnå 
Teckal-kriterierna. Den punkt om bolagsstämmans kompetens som är upptagen 
i bolagens bolagsordningar - föreslås nu preciseras och ändras för att undvika 
eventuella risker när det gäller ansvarsförskjutning. Dagens skrivning skulle 
kunna tolkas felaktigt som att man önskar förskjuta ansvaret från 
bolagsstyrelsen till ägaren.  
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Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att 
omfatta två punkter.  

Den första avser bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag. Med denna 
skrivelse undanröjs risker för att ägaren tappar kontrollen över verksamheten. 
Den andra punkten avser förändring av de strategiska målen för verksamheten.   

En av ägarens viktigaste uppgifter är att besluta om strategiska mål för 
verksamheten. I och med att man fastlägger att det är bolagsstämman som 
beslutar om de strategiska målen behåller ägaren kontrollen över 
bolagsverksamheten. Med ändringen av punkten bolagsstämmans kompetens i 
bolagsordningarna bedöms att rimliga steg tas för uppfyllandet av 
kontrollkriteriet. 

 

6.4 Firmateckning 
Det finns olika skrivningar vad gäller styrelsens förutsättningar att bemyndiga 
annan än VD att teckna bolagets firma. För att bolagen ska ges liknande 
förutsättningar föreslås en samordning så att samtliga bolagsordningar medger 
att styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. Detta innebär att även annan tjänsteman än VD, 
tillsammans med en styrelseledamot, kan bemyndigas teckna firman. 

 

7. Bolagsordningar – specifika ändringar 
 

I de fall ytterligare förändringar, utöver ovan redovisade generella förändringar, 
föreslås, redovisas dessa förändringar av bolagens specifika bolagsordningar 
nedan. 

7.1 Borås Stadshus AB 
Under § 11 om kallelse till bolagsstämma står att stämman ska avhållas i Borås. 
Då ort endast behöver anges om stämma ska hållas utanför styrelsens sätesort 
föreslås paragrafen justeras genom att ortsbestämningen raderas. Vidare 
föreslås ett förtydligande om när årsstämma ska hållas under paragraf 13, första 
meningen. 

 

7.2 Borås Energi och Miljö AB 
Punkten rörande utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma läggs till 
bolagsordningen. Det förlegade begreppet ”ordinarie bolagsstämma” ändras till 
begreppet ”årsstämma” som överensstämmer med lag. Punkten om rösträtt vid 
stämman samt andra stycket rörande insynsrätt stryks för att överensstämma 
med övriga kommunens bolagsordningar. Förslagen till förändring av dessa 
punkter innebär inte någon ändring i sak. I övrigt föreslås punkternas ordning i 
dokumentet justeras. 
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Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att 
omfatta två punkter.  

Den första avser bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag. Med denna 
skrivelse undanröjs risker för att ägaren tappar kontrollen över verksamheten. 
Den andra punkten avser förändring av de strategiska målen för verksamheten.   

En av ägarens viktigaste uppgifter är att besluta om strategiska mål för 
verksamheten. I och med att man fastlägger att det är bolagsstämman som 
beslutar om de strategiska målen behåller ägaren kontrollen över 
bolagsverksamheten. Med ändringen av punkten bolagsstämmans kompetens i 
bolagsordningarna bedöms att rimliga steg tas för uppfyllandet av 
kontrollkriteriet. 

 

6.4 Firmateckning 
Det finns olika skrivningar vad gäller styrelsens förutsättningar att bemyndiga 
annan än VD att teckna bolagets firma. För att bolagen ska ges liknande 
förutsättningar föreslås en samordning så att samtliga bolagsordningar medger 
att styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. Detta innebär att även annan tjänsteman än VD, 
tillsammans med en styrelseledamot, kan bemyndigas teckna firman. 

 

7. Bolagsordningar – specifika ändringar 
 

I de fall ytterligare förändringar, utöver ovan redovisade generella förändringar, 
föreslås, redovisas dessa förändringar av bolagens specifika bolagsordningar 
nedan. 

7.1 Borås Stadshus AB 
Under § 11 om kallelse till bolagsstämma står att stämman ska avhållas i Borås. 
Då ort endast behöver anges om stämma ska hållas utanför styrelsens sätesort 
föreslås paragrafen justeras genom att ortsbestämningen raderas. Vidare 
föreslås ett förtydligande om när årsstämma ska hållas under paragraf 13, första 
meningen. 

 

7.2 Borås Energi och Miljö AB 
Punkten rörande utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma läggs till 
bolagsordningen. Det förlegade begreppet ”ordinarie bolagsstämma” ändras till 
begreppet ”årsstämma” som överensstämmer med lag. Punkten om rösträtt vid 
stämman samt andra stycket rörande insynsrätt stryks för att överensstämma 
med övriga kommunens bolagsordningar. Förslagen till förändring av dessa 
punkter innebär inte någon ändring i sak. I övrigt föreslås punkternas ordning i 
dokumentet justeras. 
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7.3 Borås Elnät AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.4 Borås Djurpark AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.6 Industribyggnader i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.7 BoråsBorås TME AB 
Det föreslås en förändring av punkt 4 rörande föremålet för bolagets 
verksamhet. Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till 
uppdatering och speglar de förändringar som föreslås vad gäller bolagets 
ägardirektiv. 
 

7.8 Akademiplatsen AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.9 Inkubatorn i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.10 AB Bostäder i Borås  
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.11 Fristadbostäder AB 

Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.12 AB Sandhultsbostäder 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 
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7.13 AB Toarpshus 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.14 Viskaforshem AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.15 Eolus 6 AB 
Under § 3 föreslås att stycket om hur bolagets behållna tillgångar skulle fördelas 
i det fall bolaget skulle revideras, stryks. Anledningen härtill är att förhållandena 
endast behöver anges om annat än moderbolaget ska erhålla tillgångarna. 
Rubriken vid § 5 ändras från Fullmäktiges yttranderätt till fullmäktiges 
ställningstagande, helt i enlighet med lag. 

8. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv och bolagsordningar för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Stadshus AB – spårbara ändringar 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
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7.3 Borås Elnät AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.4 Borås Djurpark AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.6 Industribyggnader i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.7 BoråsBorås TME AB 
Det föreslås en förändring av punkt 4 rörande föremålet för bolagets 
verksamhet. Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till 
uppdatering och speglar de förändringar som föreslås vad gäller bolagets 
ägardirektiv. 
 

7.8 Akademiplatsen AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.9 Inkubatorn i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.10 AB Bostäder i Borås  
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.11 Fristadbostäder AB 

Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.12 AB Sandhultsbostäder 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 
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7.13 AB Toarpshus 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.14 Viskaforshem AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.15 Eolus 6 AB 
Under § 3 föreslås att stycket om hur bolagets behållna tillgångar skulle fördelas 
i det fall bolaget skulle revideras, stryks. Anledningen härtill är att förhållandena 
endast behöver anges om annat än moderbolaget ska erhålla tillgångarna. 
Rubriken vid § 5 ändras från Fullmäktiges yttranderätt till fullmäktiges 
ställningstagande, helt i enlighet med lag. 

8. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv och bolagsordningar för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Stadshus AB – spårbara ändringar 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 220

Borås Stad 
  Sida 

11(11) 
 

 

Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
 
Bolagsordning för följande bolag: 
Eolus 6 AB 
Eolus 6 AB – spårbara ändringar 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 221

KC1 Tilläggsyrkande från Vänsterpartiet 
Förslag till revidering av bolagsordningar och ägardirektiv 
för de kommunala bolagen 
 
I samband med budgetfullmäktige i december 2018 föreslog Vänsterpartiet två tillägg i 
ägardirektiven till de allmännyttiga bostadsbolagen. Detta med syfte att möjliggöra för ökad 
produktion av hyresrätter till hyror som vanliga boråsare har råd att betala. I budgetdebatten 
föreslog vi att i ägardirektiven förtydliga att de allmännyttiga bostadsbolagen ska använda de 
statliga investeringsstöden och verka för att hyran i nyproduktionen baseras på låneräntan 
istället för kalkylräntan. 
 
I och med att riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas 
budgetreservation avskaffades de statliga investeringsstöden för att bygga hyresrätter till 
rimliga hyror. Detta medför att ett av de tillägg vi föreslog i budgetdebatten inte längre är 
aktuellt, men samtidigt blir det därför mer angeläget att hitta andra möjligheter för våra 
bostadsbolag att hålla nere hyran på nyproduktionen. 
 
Vänsterpartiets förslag att hyran i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för 
kalkylräntan följer en ny nationell modell för hyressättning som Vänsterpartiet har utvecklat. I 
korthet skulle förslaget kunna innebära 30 procent lägre hyror i nyproducerade hyresrätter. 
Den lägre hyran ska gälla i tio år för att sedan omförhandlas. 
 
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet följande tillägg i bostadsbolagens ägardirektiv: 
 
Att i ägardirektiven för AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB 
Toarpshus och Viskaforshem AB lägga till följande under rubriken ”Bolaget ska”: 
 

- verka för att hyressättningen i nyproduktion baseras på låneräntan istället för 
kalkylräntan. 

 
  
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Handläggare
Louise Streiby
Martin Jakobsson

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(11)

Datum
2019-01-21

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00784 1.2.2.25

Kommunfullmäktige 

Förslag till revidering och fastställelse av 
bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala 
bolagen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade 
bolagsordningar och att anta nya ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Eolus 6 AB 

Ärendet i sin helhet

1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 

Alternativt förslag (M + KD)

Borås Stad 
  Sida 

2(11) 
 

 

årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. I anledning härav har bolagsgruppen gått igenom samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del mindre 
justeringar och förändringar. Härutöver innehåller ärendet förslag till vissa 
revideringar av bolagsordningarna för de respektive bolagen. 

Förslagen till ändringar består generellt av rättelser av laghänvisningar på grund 
av ny lag. Där så är möjligt hänvisas bara till aktuell lag och inte till specifika 
lagparagrafer. Detta för att undvika onödiga justeringar över tid. Denna rättelse 
föreslås i både ägardirektiv samt bolagsordningar. Andra förslag till ändringar 
avser till exempel ändringar som är gemensamma i samtliga styrdokument 
såsom nytt stycke om ägandeförhållanden i respektive ägardirektiv, om sättet att 
ange när årsstämma hålls samt förändringar av kraven på soliditet och 
avkastning för bolagen inför 2019. När det gäller bolagsspecifika förändringar 
anges detta särskilt nedan för respektive bolag. 

 

Även vad gäller bolagsordningarna finns generella ändringsförslag. Ändringar 
föreslås till exempel vad gäller ägandeförhållandena, att dessa inte längre ska 
anges i bolagens bolagsordningar, ett förtydligande om antalet suppleanter samt 
en förändring av innehållet av bolagsstämmans kompetens. Slutligen föreslås att 
regeln om firmateckning ändras i vissa bolagsordningar, så att bolagen ges 
samma förutsättningar att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
teckna bolagets firma. Även vissa förändringar när det gäller de specifika 
bolagsordningarna föreslås. Detta redovisas särskilt för respektive bolag. 

2. Bakgrund 
Förändringarna i kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Borås Stad har härefter anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och 
idkar idag en ägarstyrning som till stora delar innebär att förvaltning och bolag 
rapporterar och ägarstyrs på liknande sätt.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal 
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande 
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årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. I anledning härav har bolagsgruppen gått igenom samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del mindre 
justeringar och förändringar. Härutöver innehåller ärendet förslag till vissa 
revideringar av bolagsordningarna för de respektive bolagen. 

Förslagen till ändringar består generellt av rättelser av laghänvisningar på grund 
av ny lag. Där så är möjligt hänvisas bara till aktuell lag och inte till specifika 
lagparagrafer. Detta för att undvika onödiga justeringar över tid. Denna rättelse 
föreslås i både ägardirektiv samt bolagsordningar. Andra förslag till ändringar 
avser till exempel ändringar som är gemensamma i samtliga styrdokument 
såsom nytt stycke om ägandeförhållanden i respektive ägardirektiv, om sättet att 
ange när årsstämma hålls samt förändringar av kraven på soliditet och 
avkastning för bolagen inför 2019. När det gäller bolagsspecifika förändringar 
anges detta särskilt nedan för respektive bolag. 

 

Även vad gäller bolagsordningarna finns generella ändringsförslag. Ändringar 
föreslås till exempel vad gäller ägandeförhållandena, att dessa inte längre ska 
anges i bolagens bolagsordningar, ett förtydligande om antalet suppleanter samt 
en förändring av innehållet av bolagsstämmans kompetens. Slutligen föreslås att 
regeln om firmateckning ändras i vissa bolagsordningar, så att bolagen ges 
samma förutsättningar att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
teckna bolagets firma. Även vissa förändringar när det gäller de specifika 
bolagsordningarna föreslås. Detta redovisas särskilt för respektive bolag. 

2. Bakgrund 
Förändringarna i kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Borås Stad har härefter anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och 
idkar idag en ägarstyrning som till stora delar innebär att förvaltning och bolag 
rapporterar och ägarstyrs på liknande sätt.  

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal 
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande 
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bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och 
ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade kommunfullmäktige 
härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt ägardirektiv för de 
kommunala bolagen i Borås Stad. Med förslaget till ett helt nytt gemensamt 
ägardirektiv för Borås Stads bolag tydliggjordes stadens ägaridé, ägarroll och 
styrprocess. Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och 
principer för stadens bolag inom ett flertal områden. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 

3. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag”, förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen samt slutligen förslag till vissa justeringar av 
bolagsordningarna. 

I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är 
markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad 
text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns 
beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår 
med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument 
utan spårbara ändringar.  

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 

4.1  Års- och delårsrapporter – förtydligande om innehåll 
Under punkten 10 framgår vad som ska ingå i rubricerade rapporteringar. 
Bolaget ska bland annat lämna en redovisning av vilka stora frågor styrelsen 
arbetat med under perioden. För att undvika missförstånd om vilka frågor som 
kan anses som stora föreslås att ordet ”stora” stryks. 

 

4.2  Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 
Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 
och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 
uppdateras utifrån aktualitet. 

 

Borås Stad 
  Sida 

4(11) 
 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
 

I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Ingress 
Av ingressen till samtliga ägardirektiv framgår när direktivet antagits av 
Kommunfullmäktige samt att de härefter fastställts på årsstämman 2019. Då 
det bara avhålls en årsstämma per år föreslås, för enkelhetens skull, att det 
exakta sammanträdesdatumet utelämnas. 

 

5.1.2 Nytt stycke om ägandeförhållanden 
Ett nytt stycke har tillförts ingressen i de specifika ägardirektiven; Stycket berör 
de ägandeförhållanden som råder för det speciella bolaget. Stycket införs för att 
tydliggöra vem som äger bolaget. I en del bolagsordningar finns 
ägandeförhållandena inskrivet. Dessa föreslås nu raderas från de 
bolagsordningar där ägandeförhållandena tas upp. Se punkt 6.1 nedan. 

 

5.1.3 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2019. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
I avsnittet ”Målet för bolagets verksamhet” sker en uppdatering av vilka bolag 
som utgör dotterbolag i stadshuskoncernen. Sålunda stryks Borås Stad Textile 
Fashion AB och Akademiplatsen AB tillförs. 

Benämningen ”företagen” under punkt 1 i ägardirektivet förslås ändras till 
benämningen ”bolagen”, för en enhetlighet. 
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5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Avsnitt 3 ”Krav på soliditet och avkastning” kompletteras med: ”Bolaget ska 
årliga fastställa en plan för hur bolaget kan öka intäkterna med syfte att minska 
underskottstäckning”. 

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Underpunkt 1, ”Målet för bolagets verksamhet”, tillförs uppdraget från 
fullmäktige att införa fri parkering för elmopeder enligt samma regler som 
redan gäller för elbilar. 

 

5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
Det föreslås en förändring av punkt 1 rörande målen för bolagets verksamhet. 
Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till uppdatering.  
Följande förändring föreslås; 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 
 
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i 
syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare 
och besökare. att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt 
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet och platsutveckling. 
Sammanfattningsvis finns följande mål: 
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 Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål destination för både invånare och 
besökare. för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare 
vid kongresser och publika arrangemang. 

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

5.2.8 Akademiplatsen AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 

Bolagsnamn samt målet med verksamheten är förändrat i enlighet med ett 
separat fullmäktigebeslut, (dnr KS 2017-00835) kring ombildning av bolaget. 
Med anledning härav görs justeringar i ägardirektivet.  
 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Ägardirektivet föreslås kompletteras med ett nytt mätbart mål innebärande att 
bolaget år 2019 ska skapa minst 400 nya bostäder. 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 

 

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 

 

5.2.13 AB Toarpshus 
Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 
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5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Avsnitt 3 ”Krav på soliditet och avkastning” kompletteras med: ”Bolaget ska 
årliga fastställa en plan för hur bolaget kan öka intäkterna med syfte att minska 
underskottstäckning”. 

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Underpunkt 1, ”Målet för bolagets verksamhet”, tillförs uppdraget från 
fullmäktige att införa fri parkering för elmopeder enligt samma regler som 
redan gäller för elbilar. 

 

5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 

Inledningsvis föreslås att andra meningen i fjärde stycket raderas; ”för bolaget 
gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 
Det föreslås en förändring av punkt 1 rörande målen för bolagets verksamhet. 
Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till uppdatering.  
Följande förändring föreslås; 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 
 
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i 
syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare 
och besökare. att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt 
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet och platsutveckling. 
Sammanfattningsvis finns följande mål: 
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gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern”. 
Lydelsen är gammal och efter att det gemensamma ägardirektivet införts 
behövs den inte längre. 

Bolagsnamn samt målet med verksamheten är förändrat i enlighet med ett 
separat fullmäktigebeslut, (dnr KS 2017-00835) kring ombildning av bolaget. 
Med anledning härav görs justeringar i ägardirektivet.  
 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Ägardirektivet föreslås kompletteras med ett nytt mätbart mål innebärande att 
bolaget år 2019 ska skapa minst 400 nya bostäder. 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 

 

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
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5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
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5.2.14 Viskaforshem AB 
Avsitt 1 ”Målet för bolagets verksamhet” kompletteras med: ”Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att underlätta 
nyproduktion.” 

6. Bolagsordningar – generella ändringar 
 

6.1 Ägandeförhållanden 
Av somliga bolagsordningar finns en mening rörande bolagets 
ägandeförhållanden. Meningen föreslås raderas i de bolagsordningar där de 
återfinns, då ägandeförhållandena istället föreslås anges i ägardirektiven. 

 

6.2 Förtydligande om antalet suppleanter 
Av bolagsordningarna står upptaget det antal ledamöter, exempelvis lägst sju 
och högst nio ledamöter, som styrelsen ska bestå av. Däremot har det i några 
bolagsordningar inte uttalats hur många suppleanter styrelsen ska bestå av. 
Istället står skrivet ” lika många suppleanter” som syftar på antalet ledamöter. 
För tydlighetens skull föreslås att även det exakta antalet suppleanter ska skrivas 
ut i bolagsordningen. 

 

6.3 Bolagsstämmans kompetens 
Av bolagsordningarna framgår under en punkt vilka ärenden som utgör 
bolagsstämmans kompetens.  

Reglering kom till år 2013 på initiativ av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i samband med en ny reglering i LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) där det infördes ett permanent in house-undantag – ett undantag 
från kravet på upphandling. (Undantaget innebär att avtal mellan en 
upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses vara ett kontrakt 
enligt LOU.) Förutsättningen är att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. 
Teckalkriterierna, uppfylls. 

Rättsbildningen som påbörjades genom det s.k. Teckal-målet och som har 
utvecklats och fortfarande utvecklas genom ett antal avgöranden är rätt otydlig i 
sig. Nya avgöranden har kommit att något förändra synen på det krav man, vid 
införandet, ansåg måste ställas vad gällde regleringen av bolagsstämmans 
kompetens. 

Det finns inga absoluta krav för vad som måste regleras för att man ska uppnå 
Teckal-kriterierna. Den punkt om bolagsstämmans kompetens som är upptagen 
i bolagens bolagsordningar - föreslås nu preciseras och ändras för att undvika 
eventuella risker när det gäller ansvarsförskjutning. Dagens skrivning skulle 
kunna tolkas felaktigt som att man önskar förskjuta ansvaret från 
bolagsstyrelsen till ägaren.  
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Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att 
omfatta två punkter.  

Den första avser bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag. Med denna 
skrivelse undanröjs risker för att ägaren tappar kontrollen över verksamheten. 
Den andra punkten avser förändring av de strategiska målen för verksamheten.   

En av ägarens viktigaste uppgifter är att besluta om strategiska mål för 
verksamheten. I och med att man fastlägger att det är bolagsstämman som 
beslutar om de strategiska målen behåller ägaren kontrollen över 
bolagsverksamheten. Med ändringen av punkten bolagsstämmans kompetens i 
bolagsordningarna bedöms att rimliga steg tas för uppfyllandet av 
kontrollkriteriet. 

 

6.4 Firmateckning 
Det finns olika skrivningar vad gäller styrelsens förutsättningar att bemyndiga 
annan än VD att teckna bolagets firma. För att bolagen ska ges liknande 
förutsättningar föreslås en samordning så att samtliga bolagsordningar medger 
att styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. Detta innebär att även annan tjänsteman än VD, 
tillsammans med en styrelseledamot, kan bemyndigas teckna firman. 

 

7. Bolagsordningar – specifika ändringar 
 

I de fall ytterligare förändringar, utöver ovan redovisade generella förändringar, 
föreslås, redovisas dessa förändringar av bolagens specifika bolagsordningar 
nedan. 

7.1 Borås Stadshus AB 
Under § 11 om kallelse till bolagsstämma står att stämman ska avhållas i Borås. 
Då ort endast behöver anges om stämma ska hållas utanför styrelsens sätesort 
föreslås paragrafen justeras genom att ortsbestämningen raderas. Vidare 
föreslås ett förtydligande om när årsstämma ska hållas under paragraf 13, första 
meningen. 

 

7.2 Borås Energi och Miljö AB 
Punkten rörande utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma läggs till 
bolagsordningen. Det förlegade begreppet ”ordinarie bolagsstämma” ändras till 
begreppet ”årsstämma” som överensstämmer med lag. Punkten om rösträtt vid 
stämman samt andra stycket rörande insynsrätt stryks för att överensstämma 
med övriga kommunens bolagsordningar. Förslagen till förändring av dessa 
punkter innebär inte någon ändring i sak. I övrigt föreslås punkternas ordning i 
dokumentet justeras. 
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Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att 
omfatta två punkter.  

Den första avser bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag. Med denna 
skrivelse undanröjs risker för att ägaren tappar kontrollen över verksamheten. 
Den andra punkten avser förändring av de strategiska målen för verksamheten.   

En av ägarens viktigaste uppgifter är att besluta om strategiska mål för 
verksamheten. I och med att man fastlägger att det är bolagsstämman som 
beslutar om de strategiska målen behåller ägaren kontrollen över 
bolagsverksamheten. Med ändringen av punkten bolagsstämmans kompetens i 
bolagsordningarna bedöms att rimliga steg tas för uppfyllandet av 
kontrollkriteriet. 

 

6.4 Firmateckning 
Det finns olika skrivningar vad gäller styrelsens förutsättningar att bemyndiga 
annan än VD att teckna bolagets firma. För att bolagen ska ges liknande 
förutsättningar föreslås en samordning så att samtliga bolagsordningar medger 
att styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. Detta innebär att även annan tjänsteman än VD, 
tillsammans med en styrelseledamot, kan bemyndigas teckna firman. 

 

7. Bolagsordningar – specifika ändringar 
 

I de fall ytterligare förändringar, utöver ovan redovisade generella förändringar, 
föreslås, redovisas dessa förändringar av bolagens specifika bolagsordningar 
nedan. 

7.1 Borås Stadshus AB 
Under § 11 om kallelse till bolagsstämma står att stämman ska avhållas i Borås. 
Då ort endast behöver anges om stämma ska hållas utanför styrelsens sätesort 
föreslås paragrafen justeras genom att ortsbestämningen raderas. Vidare 
föreslås ett förtydligande om när årsstämma ska hållas under paragraf 13, första 
meningen. 

 

7.2 Borås Energi och Miljö AB 
Punkten rörande utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma läggs till 
bolagsordningen. Det förlegade begreppet ”ordinarie bolagsstämma” ändras till 
begreppet ”årsstämma” som överensstämmer med lag. Punkten om rösträtt vid 
stämman samt andra stycket rörande insynsrätt stryks för att överensstämma 
med övriga kommunens bolagsordningar. Förslagen till förändring av dessa 
punkter innebär inte någon ändring i sak. I övrigt föreslås punkternas ordning i 
dokumentet justeras. 
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7.3 Borås Elnät AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.4 Borås Djurpark AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.6 Industribyggnader i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.7 BoråsBorås TME AB 
Det föreslås en förändring av punkt 4 rörande föremålet för bolagets 
verksamhet. Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till 
uppdatering och speglar de förändringar som föreslås vad gäller bolagets 
ägardirektiv. 
 

7.8 Akademiplatsen AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.9 Inkubatorn i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.10 AB Bostäder i Borås  
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.11 Fristadbostäder AB 

Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.12 AB Sandhultsbostäder 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 
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7.13 AB Toarpshus 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.14 Viskaforshem AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.15 Eolus 6 AB 
Under § 3 föreslås att stycket om hur bolagets behållna tillgångar skulle fördelas 
i det fall bolaget skulle revideras, stryks. Anledningen härtill är att förhållandena 
endast behöver anges om annat än moderbolaget ska erhålla tillgångarna. 
Rubriken vid § 5 ändras från Fullmäktiges yttranderätt till fullmäktiges 
ställningstagande, helt i enlighet med lag. 

8. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen. 

           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv och bolagsordningar för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Stadshus AB – spårbara ändringar 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
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7.3 Borås Elnät AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.4 Borås Djurpark AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.6 Industribyggnader i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.7 BoråsBorås TME AB 
Det föreslås en förändring av punkt 4 rörande föremålet för bolagets 
verksamhet. Förslagen till förändring ligger i linje med bolagets eget förslag till 
uppdatering och speglar de förändringar som föreslås vad gäller bolagets 
ägardirektiv. 
 

7.8 Akademiplatsen AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.9 Inkubatorn i Borås AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.10 AB Bostäder i Borås  
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.11 Fristadbostäder AB 

Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.12 AB Sandhultsbostäder 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 
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7.13 AB Toarpshus 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.14 Viskaforshem AB 
Ingen ytterligare förändring, utöver de ovan redovisade, föreslås. 

 

7.15 Eolus 6 AB 
Under § 3 föreslås att stycket om hur bolagets behållna tillgångar skulle fördelas 
i det fall bolaget skulle revideras, stryks. Anledningen härtill är att förhållandena 
endast behöver anges om annat än moderbolaget ska erhålla tillgångarna. 
Rubriken vid § 5 ändras från Fullmäktiges yttranderätt till fullmäktiges 
ställningstagande, helt i enlighet med lag. 

8. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen. 

           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv och bolagsordningar för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Stadshus AB – spårbara ändringar 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
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Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
 
Bolagsordning för följande bolag: 
Eolus 6 AB 
Eolus 6 AB – spårbara ändringar 
   

Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna  För Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
 
Bolagsordning för följande bolag: 
Eolus 6 AB 
Eolus 6 AB – spårbara ändringar 
   

Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna  För Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2018-03-22. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar hur 
staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. Ägarstyrning handlar ytterst 
om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
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. 
 
2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
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3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll  
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
• arvode till de förtroendevalda 
• att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
• ombudsinstruktioner 
• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
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3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll  
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
• arvode till de förtroendevalda 
• att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
• ombudsinstruktioner 
• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

4.2 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål 
och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. Denna 
bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen bedömer att ett 
bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska Kommunstyrelsen även 
lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.  
 

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande.  

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag samt lämnar 
instruktion till ombudet. 

 
• Årligen godkänna bolagens finansiering. 
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4.3 Borås Stadshus AB 
 
Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets verksamhet 
är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av 
ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som 
ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga 
av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta 
för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges 
anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens 
ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och 
uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
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d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
 
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
8 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut hen fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt 
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4.3 Borås Stadshus AB 
 
Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets verksamhet 
är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av 
ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som 
ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga 
av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta 
för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges 
anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens 
ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och 
uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
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d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
 
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
8 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut hen fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en plan för 
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt 
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handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska 
lämnas in i samband med budgeten. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 
 
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.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med under 
perioden. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I kommunikation som 
beskriver bolagen, exempelvis på webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin 
kommunala hemvist, dvs att bolagen är en del av Borås Stad.   
 
13  Personalpolitik 
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  
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Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
 
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för tjänster 
med jämförbara arbetsuppgifter.   
 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter samråd 
med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på kandidat som 
lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för anställningens 
upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med dessa 
samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av lönenivåer 
och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen återrapportera 
resultatet till förhandlingsdelegationen.  
 
14 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 
Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 
kommunens bolag; 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Arkivregler  
• Avfallsplan 
• Bostadsbyggnadsprogram 
• Drogpolitiskt program 
• Energi- och klimatstrategi 
• Grönområdesplan 
• Kvalitetspolicy 
• Miljömål 
• Miljöpolicy 
• Program för ett integrerat samhälle 
• Program för ett tillgängligt samhälle 
• Program för jämställdhetsintegrering 
• Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
• Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
• Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
• Regler för koncerninköp 
• Policy för koncerninköp 
• Regler för säkerhetsskydd 
• Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
• Riktlinjer för finansverksamheten 
• Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
• Riktlinjer för medborgardialog 
• Riktlinjer för resor 
• Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
• Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
• Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
• Ungdomspolitiskt program 
• Vision- och strategi för Borås Stad 
• VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
• Vårt förhållningssätt – en policy 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2018-03-22. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar hur 
staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. Ägarstyrning handlar ytterst 
om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
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. 
 
2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
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3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll  
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
• arvode till de förtroendevalda 
• att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
• ombudsinstruktioner 
• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 
Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2018-03-22. 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att 
en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
 
1 Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med stadens 
övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga kommunala 
ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive bolags 
bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar hur 
staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. Ägarstyrning handlar ytterst 
om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens 
vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva sin 
verksamhet utan ägartillskott.   
 
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. 
 
2 Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. Därutöver 
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett flertal 
områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag och 
gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller således 
moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga av 
kommunen ägda bolag.  
 
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras 
utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen ska avtala 
med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
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3 Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 
a) bolagsordning 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv  
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
 
4  Ägarroll  
 
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller flertalet 
obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är Kommunfullmäktige som 
beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket 
ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och 
lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste falla inom ramarna för den kommunala 
kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 
• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 
• arvode till de förtroendevalda 
• att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 
• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
• ombudsinstruktioner 
• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål eller 

utanför de kommunala befogenheterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål 
och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. Denna 
bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen bedömer att ett 
bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska Kommunstyrelsen även 
lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.  
 

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande.  

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag samt lämnar 
instruktion till ombudet. 

 
• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

 
 
 
 

 
4.3 Borås Stadshus AB 
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt 
Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens anvisningar 
för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten innebär att 
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Bolagen står 
således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer 
formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål 
och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. Denna 
bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen bedömer att ett 
bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska Kommunstyrelsen även 
lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är uppfyllda 
beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.  
 

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande.  

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 
i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag samt lämnar 
instruktion till ombudet. 

 
• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

 
 
 
 

 
4.3 Borås Stadshus AB 
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Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets verksamhet 
är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av 
ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som 
ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga 
av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta 
för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges 
anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i bolagens 
ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och 
uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5  Kommunens insyn i bolagens verksamhet 
 
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagens 
räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess 
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 
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Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
8 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut hen fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. 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. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 
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Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.. 
 
6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och har 
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande 
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7 Styrelsearbetet 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. 
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid kallas till 
styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för 
ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska 
fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 
 
8 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 
samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen 
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen 
anmäla beslut hen fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska upptas i 
styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. 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. 
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande 
året. 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

 
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.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna en 
budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10  Årsredovisning och delårsrapporter  
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med 
densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a KL samt till lekmannarevisorernas granskning. 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna ska 
kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka stora frågor styrelsen arbetat med 
under perioden. För att undvika missförstånd om vilka frågor som kan anses som ”stora” stryks ordet. 
 
11 Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt 
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska lekmannarevisor vid 
granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med 
bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 
och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
 
12 Kommunikationspolicy 
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I kommunikation som 
beskriver bolagen, exempelvis på webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin 
kommunala hemvist, dvs att bolagen är en del av Borås Stad.   
 
13  Personalpolitik 
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
 
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för tjänster 
med jämförbara arbetsuppgifter.   
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Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter samråd 
med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på kandidat som 
lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för anställningens 
upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med dessa 
samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av lönenivåer 
och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen återrapportera 
resultatet till förhandlingsdelegationen.  
 
14 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 
Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 
kommunens bolag; 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Arkivregler  
• Avfallsplan 
• Bostadsbyggnadsprogram 
• Drogpolitiskt program 
• Energi- och klimatstrategi 
• Grönområdesplan 
• Kvalitetspolicy 
• Miljömål 
• Miljöpolicy 
• Program för ett integrerat samhälle 
• Program för ett tillgängligt samhälle 
• Program för jämställdhetsintegrering 
• Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
• Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
• Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
• Regler för koncerninköp 
• Policy för koncerninköp 
• Regler för säkerhetsskydd 
• Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
• Riktlinjer för finansverksamheten 
• Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
• Riktlinjer för medborgardialog 
• Riktlinjer för resor 
• Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
• Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
• Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
• Ungdomspolitiskt program 
• Vision- och strategi för Borås Stad 
• VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
• Vårt förhållningssätt – en policy 
• Värdskap i Borås Stad – en rutin 
Uppdaterat utifrån aktuella styrdokument. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industri-
byggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av bolagen har 
egna dotterbolag. 
 
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stads-
hus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för detta ska 
vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. 
 
Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.  
 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma orga-
nisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 50 %  
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 50 %  
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 006:51 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industri-
byggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB Akade-
miplatsen AB, under namnändring. Några av bolagen har egna dotterbolag. 
 
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen bolagen som ingår i 
Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten 
för detta ska vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. 
 
Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.  
 
Uppdaterat dotterbolagens namn. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma orga-
nisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

3 Krav på soliditet och avkastning 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 4-5  50 %  
 
Nytt soliditetsmål utifrån fg års aktieägartillskott. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

3 Krav på soliditet och avkastning 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 4-5  50 %  
 
Nytt soliditetsmål utifrån fg års aktieägartillskott. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:161 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörj-

ning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 
Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och av-

fallsplan 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i 

hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige för 
beslut innan tillämpning kan träda ikraft 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan till-
lämpning kan träda i kraft 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konse-

kvenserna för hälsa och miljö 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ra-

men för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och behov. 

 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:161 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörj-

ning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 
Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och av-

fallsplan 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i 

hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige för 
beslut innan tillämpning kan träda ikraft 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan till-
lämpning kan träda i kraft 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konse-

kvenserna för hälsa och miljö 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ra-

men för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och behov. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL  kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 8 % 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL  kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 8 % 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:61 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna, 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 
Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och verk-

samma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksam-

heter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att 
bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommuni-
kation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verk-
samma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhanda-
hålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svart-
fiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte 
att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhan-
dahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa 
aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:62 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3  Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital:  4  % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:62 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3  Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital:  4  % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:61 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna, 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 
Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och verk-

samma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksam-

heter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att 
bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommuni-
kation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verk-
samma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhanda-
hålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svart-
fiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte 
att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhan-
dahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa 
aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3  Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 6  4  % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019. 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3  Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 6  4  % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och 

kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 
 
Bolaget ska  
• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparks-

djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina intäkter 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/av-
kastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av är dotterbolag till Borås Stadshus AB. 
Ändrad formulering för att ha samma lydelse som andra ägardirektiv. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och 

kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 
 
Bolaget ska  
• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparks-

djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina intäkter 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/av-
kastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 
 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parke-

ringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller par-

keringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 

att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter. 

 
Bolaget ska 
• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 
 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
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Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i koncernbi-
drag 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 
 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom 
Borås Stads bolagskoncern. 
Gammal lydelse som inte behövs när vi nu har ett gemensamt ägardirektiv. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parke-

ringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller par-

keringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 

att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter. 

 
Bolaget ska 
• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• införa erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 
Fri parkering för elmopeder infört under 2018, därmed ändrad lydelse. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 
 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i koncernbi-
drag 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:91 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-

ning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-

ella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-

nomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 

och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:92 
 

 
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:91 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom 
Borås Stads bolagskoncern. 
Gammal lydelse som inte behövs när vi nu har ett gemensamt ägardirektiv. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-

ning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-

ella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-

nomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 

och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:92 
 

 
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respek-
tive 9 procentandelar.  
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 
• Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.  
• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon-
kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo-
lagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför 
inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala or-
ganisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska där-
för i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås 
Stads bolagskoncern.  
Gammal lydelse som inte behövs när vi nu har ett gemensamt ägardirektiv. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte 
att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besö-
kare. att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, 
men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöks-
närings- och kongressområdet och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål: 
• Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål destination för både invånare och 

besökare. för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid 
kongresser och publika arrangemang. 

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
Uppdaterat beskrivning av verksamheten i samråd med bolaget. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon-
kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo-
lagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför 
inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala or-
ganisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska där-
för i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 274

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk 
Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. I 
övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk 
Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 
6     Personalpolitik 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. I 
övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:209 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera mö-
ten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nat-
ionellt och internationellt. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -24 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:210 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:209 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB Borås Stad Tex-
tile Fashioncenter AB (BSTF), under namnändring 
till Akademiplatsen AB (arbetsnamn) 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, BSTF AB, under namnändring 
till Akademiplatsen AB (arbetsnamn), nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäk-
tige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom 
Borås Stads bolagskoncern. 
Gammal lydelse som inte behövs när vi nu har ett gemensamt ägardirektiv. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera mö-
ten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nat-
ionellt och internationellt. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:210 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

 
Krav på resultat efter finansnetto: Inget resultatkrav satt på bolaget   -24 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:185 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar häv-
stångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom Boråsreg-

ionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den lo-

kala arenan  
• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande in-

formation eller framgångsrika exempel 
• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt för-

ädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras fort-

satta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i Boråsreg-

ionen 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
• Inkubatorbolagen exkluderade. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
• Inkubatorbolagen exkluderade. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:185 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar häv-
stångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom        

Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den lo-

kala arenan  
• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande in-

formation eller framgångsrika exempel 
• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt för-

ädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras fort-

satta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i Boråsreg-

ionen 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre, exklusive ev kommunalt driftbidrag 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
• Inkubatorbolagen exkluderade. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre, exklusive ev kommunalt driftbidrag 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
• Inkubatorbolagen exkluderade. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:101 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 

attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
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och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad) 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:101 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 

och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 

attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
Mätbart mål om nya bostäder läggs till för ett fokus på att åstadkomma fler bostäder.  
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 30-40 mnkr 
Direktavkastning: 3,5 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15/30 20/40% (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 30-40 mnkr 
Direktavkastning: 3,5 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15/30 20/40% (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-

tas som en attraktiv ort att bo och verka i 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-

tas som en attraktiv ort att bo och verka i 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 4  3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 291

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 4  3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-

fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-

fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 

attraktivt område att bo och verka i 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 

attraktivt område att bo och verka i 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Sva-
neholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-

fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2019.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2019. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
Införs skrivning om vilka som äger bolaget. 
 
 
1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Sva-
neholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 

och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-

naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området, 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet, 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 

fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-

fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
 
2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  4   3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
Kraven/målen är satta som rullande medelvärde över 3 år. 
 
Nya avkastningskrav och mål satta inför ny mandatperiod. 
 
 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

Bolagsordning för Borås Stadshus AB 006:1 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Stadshus AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bed-
rivs genom dess dotterbolag. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kom-
munalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt 
och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av all-
mänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget finns 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lägst fem och högst tretton sup-
pleanter.  
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa 
val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och sup-
pleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB 006:2 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, ska ske genom brev med posten till aktieä-
garna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bed-
rivs genom dess dotterbolag. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kom-
munalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt 
och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av all-
mänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget finns 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många lägst fem och högst 
tretton suppleanter.  
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa 
val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och sup-
pleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, ska ske genom brev med posten till aktieä-
garna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 
Ort behöver endast anges om stämma hållas utanför styrelsens sätesort. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
Förtydligande av när årsstämma måste hållas i tid. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
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• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-
lagsstämman. 

• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinnings-
material och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att 
svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst fem och högst elva supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-

sultaträkning och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad kommun. 
 
§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. KL och 8 kap 3 c 
§ KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB och moderbolag till Boras Waste Recovery AB.  
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinnings-
material och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att 
svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många lägst fem och högst 
elva suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 9  16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bola-
gets firma. Sådant bemyndigande skall endast avse minst två personer i förening, alternativt utses 
ett revisionsbolag. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Detta dokument har ändrat paragrafer och ordningsföljd för att överensstämma med övriga bo-
lag.  
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 10 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 11 9 Årsredovisning, Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma ordinarie bolags-
stämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revi-
sorsvalet. 
 
§ 12 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 13 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 14 13 Ärenden på årsstämma ordinarie bolagsstämma 
På årsstämma ordinarie bolagsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska föl-
jande ärenden förekomma till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
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6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernre-
dovisning och koncernrevisionsberättelse 

7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-

sultaträkning och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 15 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 16 Rösträtt 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier och före-
trädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
Stryks för att överensstämma med övriga bolag. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
Den som utövar Kommunstyrelsens insynsrätt får ej företaga handling som strider mot vad som 
gäller för revisor enligt aktiebolagslagen 10:13. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lägst sju och högst nio suppleanter. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:11 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 319

Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:9 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:10 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lika många lägst sju och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 320

Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:11 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 

Bolagsordning för Borås Djurpark AB 006:13 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Djurpark AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 324

Bolagsordning för Borås Djurpark AB 006:13 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Borås Djurpark AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
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jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
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• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-
raktär  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-
lagsstämman. 

• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid 
på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkerings-
anläggningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid 
på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkerings-
anläggningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio lika många 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
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• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-
vanlig karaktär 

• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-
raktär  

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-
lagsstämman. 

• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploa-
terad mark för industri eller annat ändamål. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industri-
fastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploa-
terad mark för industri eller annat ändamål. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. KL och 8 
kap 3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industri-
fastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
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• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-
vanlig karaktär 

• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses 
av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige 
i Borås för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige 
förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Ordförande i 
styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 
lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad 
revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 
lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad 
revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.  
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Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Bolaget ska samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 
91 respektive 9 %. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. 
 
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. besöksort för turism, 
möten och evenemang. I uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna samt utveckla 
den övriga organisationen för olika projekt och uppdrag inom området. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata. 
Föremålet för bolagets verksamhet är uppdaterat i samråd med bolaget. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
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Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Bolaget ska samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 
91 respektive 9 %. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. 
 
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. besöksort för turism, 
möten och evenemang. I uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna samt utveckla 
den övriga organisationen för olika projekt och uppdrag inom området. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata. 
Föremålet för bolagets verksamhet är uppdaterat i samråd med bolaget. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:172 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses 
av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige 
i Borås för tiden från den årsstämma ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma ordinarie bolagsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 
lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma ordinarie bolagsstämma 
På årsstämma ordinarie bolagsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska föl-
jande ärenden förekomma till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad 
revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bola-
gets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig ka-

raktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bola-
gets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.  
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Bolagsordning för Akademiplatsen AB  
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
1B§ 1 Firma 
Bolagets firma är Akademiplatsen AB.  
 
2B§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
3B§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samord-
nande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget 
ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsut-
veckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och ut-
veckling för området och de verksamheter som finns där. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
4B§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra för all 
verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och infrastruktur 
i Textile Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile 
Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation 
och näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
5B§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
6B§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
7B§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga ersättare.  
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närm-
ast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande 
i bolagets styrelse. 
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8B§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
9B§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
10B§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
11B§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av  

auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
 

 

 

 

12B§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
13B§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
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ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. 
 
14B§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha 
insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
15B§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Akademiplatsen AB  
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
1B§ 1 Firma 
Bolagets firma är Akademiplatsen AB.  
 
2B§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
3B§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samord-
nande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget 
ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsut-
veckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och ut-
veckling för området och de verksamheter som finns där. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
4B§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra för all 
verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och infrastruktur 
i Textile Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile 
Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation 
och näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
5B§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
6B§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
7B§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga ersättare.  
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närm-
ast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande 
i bolagets styrelse. 
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8B§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
9B§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
10B§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
11B§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige, samt övriga enligt bolagsordningens § 8 angivna   

intressenter, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av  

auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
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• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
 

 

 

 

12B§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
13B§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
14B§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha 
insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
15B§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar ut-
veckling i Sjuhärad, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att till-
handahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att under-
lätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget ska vidare, själv och/eller i samarbete med andra, 
tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. Särskilt ska satsas på av-
knoppning av nya idéer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt från forsk-
ningen på högskolan och forskningsinstituten.  
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
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§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar ut-
veckling i Sjuhärad, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att till-
handahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att under-
lätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget ska vidare, själv och/eller i samarbete med andra, 
tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. Särskilt ska satsas på av-
knoppning av nya idéer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt från forsk-
ningen på högskolan och forskningsinstituten.  
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar ut-
veckling i Sjuhärad, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att till-
handahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att under-
lätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget ska vidare, själv och/eller i samarbete med andra, 
tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. Särskilt ska satsas på av-
knoppning av nya idéer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt från forsk-
ningen på högskolan och forskningsinstituten.  
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
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• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-
lagsstämman. 

• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-
lagsstämman. 

• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-x 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 358

Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 006:26 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-x 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-x 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 
 

Bolagsordning för Fristadbostäder AB 006:29 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Fristadbostäder AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Fristadbostäder AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Fristadbostäder AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Toarpshus. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx  
 
Fastställd av årsstämman 2019  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Toarpshus. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx  
 
Fastställd av årsstämman 2019  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Toarpshus. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:41 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Viskaforshem AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:43 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 384

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:41 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Viskaforshem AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 385

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:41 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Viskaforshem AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många lägst fem och högst nio 
suppleanter. 
Förtydligande av antalet suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:42 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-

vanlig karaktär 
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bo-

lagsstämman. 
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter. 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter. 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 

Bolagsordning för Eolus 6 AB 006:247 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2019 

Bolagsordning för Eolus 6 AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Eolus 6 AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta fastigheten Eolus 6. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt där-
med förenlig verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrel-
sen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val  

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman; 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Eolus 6 AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019 Gäller fr o m stämman 2015 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Eolus 6 AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta fastigheten Eolus 6. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen KL och 8 kap 
3 c § KL.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget. 
Behöver endast anges om annat bolag än moderbolaget ska erhålla tillgångarna. 
 
Bolaget är dotterbolag till Industribyggnader i Borås Aktiebolag. 
Ägarförhållande anges enbart i ägardirektivet. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt där-
med förenlig verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande yttranderätt 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrel-
sen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse, alternativt utses ett revisionsbolag. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val  

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman; 
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
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• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sed-
vanlig karaktär 

• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär  
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 
Efter samråd med förbundsjurister på SKL föreslås punkten ändras till att omfatta två punkter.  
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
Samordning så alla bolag har samma lydelse. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00914 1.2.2.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås 
Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag.            

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.  

Ärendet i sin helhet 
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 
AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 
måste ca 54 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen.  
 
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 
koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 
Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 
preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 
koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 
Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. 
 
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 
efter finansiella poster för 2018: 
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Nr 9
Koncernbidrag år 2018 inom koncernen  
Borås Stadshus AB
2019-01-21 Dnr Dnr KS 2018-00914 1.2.2.3

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00914 1.2.2.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås 
Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag.            

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.  

Ärendet i sin helhet 
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 
AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 
måste ca 54 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen.  
 
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 
koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 
Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 
preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 
koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 
Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. 
 
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 
efter finansiella poster för 2018: 
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Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB -1,9
Borås Elnät AB 57,1
Borås Energi och Miljö AB 61,5
Borås Djurpark AB -19,8
Borås Kommuns Parkerings AB 12,1
IBAB inkl dotterbolag 15,0
BoråsBorås TME AB -14,8
Akademiplatsen AB -14,6
Inkubatorn i Borås AB -1,9

92,7  
 
Borås Elnät AB föreslås att för 2018 lämna 33,6 mnkr i koncernbidrag, Borås 
kommuns Parkerings AB föreslås lämna 12,1 mnkr och Industribyggnader i 
Borås AB föreslås lämna 8 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 20,2 mnkr 
i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 14,9 mnkr, 
Akademiplatsen AB föreslås erhålla 14,6 mnkr och Inkubatorn i Borås AB 
föreslås erhålla 2,2 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För 
Borås Energi och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och 
inte lämnar något koncernbidrag. 
 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-01-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-01-21 
3. Bilaga: Förslag till koncernbidrag 2018   

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén  

   Ekonomichef 
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Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB -1,9
Borås Elnät AB 57,1
Borås Energi och Miljö AB 61,5
Borås Djurpark AB -19,8
Borås Kommuns Parkerings AB 12,1
IBAB inkl dotterbolag 15,0
BoråsBorås TME AB -14,8
Akademiplatsen AB -14,6
Inkubatorn i Borås AB -1,9

92,7  
 
Borås Elnät AB föreslås att för 2018 lämna 33,6 mnkr i koncernbidrag, Borås 
kommuns Parkerings AB föreslås lämna 12,1 mnkr och Industribyggnader i 
Borås AB föreslås lämna 8 mnkr. Borås Djurpark AB föreslås erhålla 20,2 mnkr 
i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 14,9 mnkr, 
Akademiplatsen AB föreslås erhålla 14,6 mnkr och Inkubatorn i Borås AB 
föreslås erhålla 2,2 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För 
Borås Energi och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och 
inte lämnar något koncernbidrag. 
 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 53,7 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 1,8 mnkr i moderbolaget och återstående 51,9 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-01-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-01-21 
3. Bilaga: Förslag till koncernbidrag 2018   

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén  

   Ekonomichef 
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Nr 10
Framställan - namnändring av Borås Lokaltrafik AB-
samt ny bolagsordning
2019-01-21 Dnr Dnr KS 2018-00485 1.3.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00485 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan - namnändring av Borås Lokaltrafik AB 
samt ny bolagsordning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderad bolagsordning i enlighet med upprättat förslag för Kv Strömsdal 3 
AB godkänns.          

Sammanfattning  
Industribyggnader i Borås AB har inkommit med en framställan om att få 
tillstånd att namnändra sitt dotterbolag Borås Lokaltrafik AB till Kv Strömsdal 
3 AB och att Kommunfullmäktige ska fastställa reviderad bolagsordning.      

Ärendet i sin helhet 
Industribyggnader i Borås AB förvärvade den 1 april 2018 Borås Lokaltrafik 
AB och har inkommit med en framställan om att få namnändra bolaget. 
Framställan innehåller tre olika namnförslag. Bolagsverket behandlar inte en 
ansökan om namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning 
med det föreslagna namnet. En dialog har förts med IBAB och Bolagsverket 
angående namnförslagen och därefter föreslås bolagsnamnet ändras till Kv 
Strömsdal 3 AB.  

Borås Lokaltrafik AB har även ändrat inriktning på sin verksamhet. Dessutom 
görs det i ett separat ärende en översyn av styrdokumenten för samtliga bolag 
med fokus på samordning.  

Detta föranleder behov av ändringar i bolagsordningen i följande paragrafer:  

§ 3 Syftet med bolaget verksamhet 

Bolagets syfte ändras till att avse uthyrning och förvaltning av bolagets 
fastighet. 

Hänvisning till paragraf i kommunallagen stryks då det kommit en ny lag, 
ändras så rätt hänvisning görs.  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 

Ändras till att avse uthyrning och förvaltning av fast egendom. 

§ 9 Revisorer 

Tillagt att bolaget har möjlighet att utse ett revisionsbolag. 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

Ändras i samtliga bolagsordningar, och föreslås efter samråd med 
förbundsjurister på SKL ändras till att omfatta två punkter. 

§ 16 Firmateckning  

Samordnas med övriga bolag så alla har samma skrivning. Bolaget ges möjlighet 
att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med ledamot teckna 
firman. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-01-21 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-01-21 
3. Bilaga – Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB 
4. Bilaga – Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB spårbart 
5. Framställan – namnändring av Borås Lokaltrafik AB samt ny bolagsordning 
från Industribyggnader i Borås AB  

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

Ändras i samtliga bolagsordningar, och föreslås efter samråd med 
förbundsjurister på SKL ändras till att omfatta två punkter. 

§ 16 Firmateckning  

Samordnas med övriga bolag så alla har samma skrivning. Bolaget ges möjlighet 
att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med ledamot teckna 
firman. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-01-21 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-01-21 
3. Bilaga – Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB 
4. Bilaga – Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB spårbart 
5. Framställan – namnändring av Borås Lokaltrafik AB samt ny bolagsordning 
från Industribyggnader i Borås AB  

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Kv Strömsdal 3 AB. 
       
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta bolagets fastighet.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, bygga, äga och förvalta fast egendom 
samt därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrel-
sen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.  
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om 

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

8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av 
auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 
 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 

 
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB Kv Ströms-
dal 3 AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB Kv Strömsdal 3 AB. 
       
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt resursutnyttjande bedriva en serviceinrik-
tad och kundorienterad kollektivtrafik. Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut 
och förvalta bolagets fastighet.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL kom-
munallagen.  
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik och med kollektivtrafikrörelsen 
direkt sammanhängande verksamhet samt förvalta bolagets fastigheter. Bolaget ska inom Borås 
bedriva uthyrning av fastigheter, bygga, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig 
verksamhet. 
 
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrel-
sen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.  
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman. 
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget 

sedvanlig karaktär 
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 Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig 
karaktär  

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av 
bolagsstämman. 

 Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär. 
 Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 Bildande, köp eller försäljning av bolag 
 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 

 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 16 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med 
styrelseledamot teckna firman. 
 
§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Nr 11
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2018
2019-01-21 Dnr Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
033 357075 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

            

Sammanfattning  
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
           

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
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som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
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som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.   
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. 30 september 2018 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. 30 september 2018   
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLLSANTECKNING 
 
 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det sju ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p g a brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
 
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
 
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna   För Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
 

   
    

KU5 
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PROTOKOLLSANTECKNING 
 
 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det sju ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p g a brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
 
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
 
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
 
 
Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna   För Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson 
 

   
    

KU5 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 

  
Datum 
 
2018-12-12 

 

 
 
Bilaga 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 september 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 767 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 323 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 363 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 242 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 186 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 153 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 118 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 130 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 130 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 128 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 104 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1250 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 152 
 

M 
 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 111 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 138 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 122 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 92 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 1595 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

service för vuxna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1400 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

969 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

957 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

755 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

480 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

509 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

381 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

233 K 

      

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 485 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 178 K 

      

Analys 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av september månad 2018 rapporterades tolv beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Fem av dessa har dock i skrivande stund redan 
verkställts.  

Fyra beslut har ej kunnat verkställas på grund av att brukare har tackat nej till 
erbjuden plats. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Nio beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under perioden rapporterats som ej verkställda. Två tidigare 
rapporterade beslut har verkställts under perioden, och inga nya beslut har tillkommit 
i rapporteringen. 
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Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på bostad med särskild 
service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
 
Korttidsvistelse 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under 
rapporteringsperioden.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud. Sociala omsorgsförvaltningen och Västra götalandsregionen samverkar för att 
beslutet på sikt skall kunna verkställas. Möjlighet att placera externt efterforskas. 
Brukaren har andra pågående insatser enligt LSS. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
 
 
Ledsagning 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden. Beslutet rapporteras för första gången.  
 
 
Kontaktperson 
Fyra beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda 
under rapporteringsperioden. I två av ärendena har lämplig utförare erbjudits vid 
minst ett tillfälle, men den enskilde har tackat nej. I de övriga två ärendena har lämplig 
uppdragstagare ännu ej gått att hitta.  

1 (3) 
 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
2018-12-10 
 

 

 
Bilaga 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 september 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 199 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 114 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 114 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 111 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 111 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 105 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 107 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 110 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 98 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 99 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 139 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 162 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 461 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 130 M 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
2018-12-10 
 

 

 
Bilaga 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 september 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 199 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 114 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 114 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 111 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 111 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktfamilj 105 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 118 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 107 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 110 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 98 K 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 99 M 

IFO Barn och Unga  X öppenvård 139 M 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 162 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 461 K 

IFO Barn och Unga  X Kontaktperson 130 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Vuxen  X Träningslägenhet 114 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

394 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 104 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 221 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Sysselsättning 578 M 

      

Vård och äldrenämnden   X Vård & omsorgsboende 523       K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 468 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 384 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 281 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 245 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 243 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 160 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 97 K 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 422 M 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 233 M 

Vård och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 1723 M 
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Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under tredje 
kvartalet 2018. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan föregående kvartal då det endast 
rapporterades fyra ej verkställda beslut och i aktuell rapportering handlar det om 18 ej 
verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det att två tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamiljer som ej 
verkställts under kvartal 2, har verkställts under sommaren.  
 
Ett av de aktuella besluten gällande kontaktperson är på väg att verkställas och de 
barn som fått gynnande beslut gällande intern öppenvård så är uppstart på gång inom 
en snar framtid. Tre ej verkställda beslut gällande öppenvård rör tre syskon som är 
familjehemsplacerade. I dessa fall har man gjort bedömningen att umgänge med 
biologisk förälder bör vara bättre fungerande innan öppenvårdsinsatser kan påbörjas. 
Anledningar till att beslut ej verkställts är att aktuella familjer inte kommit på bokade 
möten. Andra anledningar är att man saknat lämpliga kontaktfamiljer alternativt att 
presumtiva kontaktfamiljer tackat nej till det aktuella uppdraget. Familjehemsenhetens 
arbete fortgår för att hitta lämpliga uppdragstagare som matchar barnens behov.  
 
Gällande de gynnande besluten om kontaktperson pågår arbete med att utreda 
personer för uppdraget och troligtvis kan två av insatserna verkställas under hösten 
2018. I ett av fallen verkställdes beslutet omgående men efter en månad avslutades 
det på kontaktpersonens egen begäran. Ny kontaktperson tillsattes men sade upp sig 
efter en kortare tid. Nu pågår aktivt arbete för att hitta en lämplig kontaktperson för 
att förhindra fler avbrott i insatsen  
 
Gällande det gynnande beslutet om träningslägenhet blev den sökande beviljad beslut 
8 juni 2018. Det har varit kö till träningslägenheter varför insatsen har varit svår att 
verkställa. Det har även under perioder varit svårt att få kontakt med den sökande 
och han har även i perioder varit inlagd.  
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att den största orsaken till ökningen av ej 
verkställda beslut som vi kan se är intern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att 
fler ärenden går till intern öppenvård samt att de månader som vi rapporterar var 
under sommaren. Under denna period har den interna öppenvården en lägre 
bemanning. Det är komplexa ärende som vi arbetar med och beviljar insats. Många 
barn som vi beviljar ett bistånd för har större och större problematik vilket gör det 
svårare att matcha. Omständigheter gör att beslut inte har kunnat verkställas utifrån 
att man bland annat behöver vänta in föräldrarna samt vilken process man är i vid en 
placering. Kontaktperson- och kontaktfamiljsansökningar är svåra då det inte finns 
tillräckligt med personer/familjer som vill ta ett uppdrag.   
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Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under tredje 
kvartalet 2018. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan föregående kvartal då det endast 
rapporterades fyra ej verkställda beslut och i aktuell rapportering handlar det om 18 ej 
verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det att två tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamiljer som ej 
verkställts under kvartal 2, har verkställts under sommaren.  
 
Ett av de aktuella besluten gällande kontaktperson är på väg att verkställas och de 
barn som fått gynnande beslut gällande intern öppenvård så är uppstart på gång inom 
en snar framtid. Tre ej verkställda beslut gällande öppenvård rör tre syskon som är 
familjehemsplacerade. I dessa fall har man gjort bedömningen att umgänge med 
biologisk förälder bör vara bättre fungerande innan öppenvårdsinsatser kan påbörjas. 
Anledningar till att beslut ej verkställts är att aktuella familjer inte kommit på bokade 
möten. Andra anledningar är att man saknat lämpliga kontaktfamiljer alternativt att 
presumtiva kontaktfamiljer tackat nej till det aktuella uppdraget. Familjehemsenhetens 
arbete fortgår för att hitta lämpliga uppdragstagare som matchar barnens behov.  
 
Gällande de gynnande besluten om kontaktperson pågår arbete med att utreda 
personer för uppdraget och troligtvis kan två av insatserna verkställas under hösten 
2018. I ett av fallen verkställdes beslutet omgående men efter en månad avslutades 
det på kontaktpersonens egen begäran. Ny kontaktperson tillsattes men sade upp sig 
efter en kortare tid. Nu pågår aktivt arbete för att hitta en lämplig kontaktperson för 
att förhindra fler avbrott i insatsen  
 
Gällande det gynnande beslutet om träningslägenhet blev den sökande beviljad beslut 
8 juni 2018. Det har varit kö till träningslägenheter varför insatsen har varit svår att 
verkställa. Det har även under perioder varit svårt att få kontakt med den sökande 
och han har även i perioder varit inlagd.  
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att den största orsaken till ökningen av ej 
verkställda beslut som vi kan se är intern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att 
fler ärenden går till intern öppenvård samt att de månader som vi rapporterar var 
under sommaren. Under denna period har den interna öppenvården en lägre 
bemanning. Det är komplexa ärende som vi arbetar med och beviljar insats. Många 
barn som vi beviljar ett bistånd för har större och större problematik vilket gör det 
svårare att matcha. Omständigheter gör att beslut inte har kunnat verkställas utifrån 
att man bland annat behöver vänta in föräldrarna samt vilken process man är i vid en 
placering. Kontaktperson- och kontaktfamiljsansökningar är svåra då det inte finns 
tillräckligt med personer/familjer som vill ta ett uppdrag.   
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Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under aktuell rapporteringsperiod har ett ej verkställt beslut om bostad med särskild 
service rapporterats. Beslutet är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
 
Boendestöd 
Två beslut har rapporterats som ej verkställda under rapporteringsperioden. Ett 
tidigare rapporterade beslut har avslutats och ett nytt beslut har tillkommit under 
perioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden.  
 
Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 11 beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Vilket är samma som föregående period. Samtliga beslut gäller insatsen 
vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte verkställts ligger inte i att 
det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i andra orsaker som anges 
nedan. 

Av de 11 beslut som inte verkställts är det tre personer som bor i ordinärt boende och 
som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på grund 
av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Sedan förra 
redovisningsperioden har två av dessa personer flyttat till boende och ersatts av två ny 
som vill stå kvar och vänta på sitt specifika önskemål. Den person som har väntat i 97 
dagar på boende har erbjudits plats och ska återkomma med besked. 

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 
trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 
trygghetsboende. 

Den person som har väntat längts 1723 dagar på att flytta har ett förenklat beslut om 
vård- och omsorgsboende. Detta beslut fattades under den period som det fanns ett 
politiskt beslut i Borås Stad att den som fyllt 90 år hade rätt att göra en förenklad 
ansökan om vård- och omsorgsboende. Detta medförde att personer med eller utan 
hjälpbehov kunde flytta in på ett vård- och omsorgsboende. De som fick ett beslut 
under denna period har fortfarande juridisk rätt att få det verkställt. Berörd person 
har erbjudits boende men tackat nej. År 2015 gjordes ett försök att få personen att 
återta sin ansökan och söka på nytt när behov uppstod. Hen har via sin dotter 
framfört att hen inte vill flytta men inte heller få sitt beslut om boende avskrivet. 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00928 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunal borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk 
Förening 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening beviljas, i enlighet med angivna villkor, 
kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen 
berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen 
slutbetalats till föreningen. 
            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I enlighet med förutsättningarna i Kommunfullmäktiges beslut 2013 och 2016 
om kommunal borgen för lokala fiberföreningar, föreslår Kommunstyrelsen att 
Borås Stad går i borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening med belopp 
som högst motsvarar de bidrag som föreningen fått preliminärt beviljat från 
Länsstyrelsen. Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening har beviljats 773 tkr i 
stöd från Länsstyrelsen, vilket utgör maximalt borgensåtagande för Borås Stad. 
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013 och 2016 (2013/KS0131 och 
2016/KS00288) om kommunal borgen för lokala fiberföreningar som då stod i 
begrepp att installera fiber. Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de 
från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden 
fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.    
 
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon 
säkerhet, kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna 
behöver låna för att klara finansieringen under investeringsperioden fram till att 
projekten är slutförda. Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas 
bidragen, lånen kan amorteras och borgen upphöra.  
 
Av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan samt av Borås Stads 
Bredbandsstrategi från 2016-08-18, framgår att de lokala fiberföreningarna 
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att 
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Nr 12
Kommunal borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk 
Förening

2019-01-21 Dnr Dnr KS 2018-00928 2.4.2.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00928 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunal borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk 
Förening 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening beviljas, i enlighet med angivna villkor, 
kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen 
berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen 
slutbetalats till föreningen. 
            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I enlighet med förutsättningarna i Kommunfullmäktiges beslut 2013 och 2016 
om kommunal borgen för lokala fiberföreningar, föreslår Kommunstyrelsen att 
Borås Stad går i borgen för Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening med belopp 
som högst motsvarar de bidrag som föreningen fått preliminärt beviljat från 
Länsstyrelsen. Arås Borås Fiber Ekonomisk Förening har beviljats 773 tkr i 
stöd från Länsstyrelsen, vilket utgör maximalt borgensåtagande för Borås Stad. 
 
           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013 och 2016 (2013/KS0131 och 
2016/KS00288) om kommunal borgen för lokala fiberföreningar som då stod i 
begrepp att installera fiber. Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de 
från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden 
fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.    
 
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon 
säkerhet, kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna 
behöver låna för att klara finansieringen under investeringsperioden fram till att 
projekten är slutförda. Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas 
bidragen, lånen kan amorteras och borgen upphöra.  
 
Av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan samt av Borås Stads 
Bredbandsstrategi från 2016-08-18, framgår att de lokala fiberföreningarna 
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

B 420

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

föreningarna ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp 
de lån som behövs innan alla bidragsmedel utbetalats. Kommunfullmäktige 
bedömer att borgen till fiberföreningarna är av allmänt intresse i syfte att nå 
målet med bredband till alla. 
 
Genom att borgensåtagandet begränsas i tiden begränsas också risken 
kommunen utsätter sig för.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör erbjuda den lokala 
fiberföreningen i Arås möjligheten att låna med en kommunal borgen.   
 
I enlighet med förutsättningarna i Kommunfullmäktiges beslut 2013 och 2016 
om kommunal borgen för lokala fiberföreningar föreslår Kommunstyrelsen att 
Borås Stad går i borgen för belopp som högst motsvarar de bidrag som 
föreningen fått preliminärt beviljat från Länsstyrelsen. Arås Borås Fiber 
Ekonomisk Förening har beviljats 773 tkr i stöd från Länsstyrelsen, vilket utgör 
maximalt borgensåtagande för Borås Stad. 
 
Ett villkor är att kommunal borgen endast ges så länge som fiberföreningen är 
en ickekommersiell aktör. Föreningen ska vara en medlemsägd ekonomisk 
förening, ideell förening eller samfällighet.    
 
Förening får efter Kommunfullmäktiges beslut ansöka om kommunal borgen 
till Stadsledningskansliet och i samband därmed inkomma med för föreningen 
gällande registreringsbevis, stadgar, kopia på godkänd ansökan från 
Länsstyrelsen samt en projektkalkyl.  
    
 
 
   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-01-21 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-01-21   

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2018-12-17

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00822 2.4.3.0

Kommunfullmäktige 

Ansökan om medel för en Levande stadskärna nu och i 
framtiden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad bidrar med maximalt 1 000 000 kr för att utveckla stadskärnan 
tillsammans med Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och 
Borås City. Finansiering sker genom öronmärkt Byggbonus från bokslut 2017.   

Ärendet i sin helhet 
Centrumfastigheter i Borås CiB och Borås City har inkommit med en förfrågan 
till Borås Stad om att medverka till att stärka och utveckla stadskärnan i syfte att 
göra Borås City än mer levande. Projektet går ytterst ut på att få fler företag att 
etablera sig i centrumhandeln. Projektet beräknas att pågå i ca 1 år och avsikten 
är att Borås Stad bidrar med 50% av projektbudgeten, beräknat till högst 1,0 
mnkr och Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och Borås 
City står för övriga 50%. 

Kommunstyrelsen är positiv till initiativ och åtgärder som stärker 
centrumhandeln i Borås. I många kommuner står det fler och fler tomma 
lokalytor i stadskärnan bl.a. beroende på externhandel och nuförtiden även den 
alltmer växande e-handeln. Borås har haft ett bra utbud i centrala staden men 
ser en klar omstrukturering av branscher och utbud. Detta projekt tar fasta på 
vad staden behöver utveckla och förstärka för att även i fortsättningen vara ett 
attraktivt etableringsområde för framtiden. Borås Stad via Näringslivsenheten 
kommer att vara en del av projektets utveckling och kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget även poängtera att Samhällsbyggnadsnämnden är en viktig aktör 
när och om plan- och bygglovsfrågor behöver diskuteras, samt dito för 
samhällsplaneringsavdelningen när samhällsplaneringsfrågor på strategisk nivå 
diskuteras. 
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Nr 13
Ansökan om medel för en Levande stadskärna nu och  
i framtiden.
2019-01-21 Dnr Dnr KS 2018-00822 2.4.3.0 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2018-12-17

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00822 2.4.3.0

Kommunfullmäktige 

Ansökan om medel för en Levande stadskärna nu och i 
framtiden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad bidrar med maximalt 1 000 000 kr för att utveckla stadskärnan 
tillsammans med Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och 
Borås City. Finansiering sker genom öronmärkt Byggbonus från bokslut 2017.   

Ärendet i sin helhet 
Centrumfastigheter i Borås CiB och Borås City har inkommit med en förfrågan 
till Borås Stad om att medverka till att stärka och utveckla stadskärnan i syfte att 
göra Borås City än mer levande. Projektet går ytterst ut på att få fler företag att 
etablera sig i centrumhandeln. Projektet beräknas att pågå i ca 1 år och avsikten 
är att Borås Stad bidrar med 50% av projektbudgeten, beräknat till högst 1,0 
mnkr och Centrumfastigheter i Borås CiB, Fastighetsägarna GFR och Borås 
City står för övriga 50%. 

Kommunstyrelsen är positiv till initiativ och åtgärder som stärker 
centrumhandeln i Borås. I många kommuner står det fler och fler tomma 
lokalytor i stadskärnan bl.a. beroende på externhandel och nuförtiden även den 
alltmer växande e-handeln. Borås har haft ett bra utbud i centrala staden men 
ser en klar omstrukturering av branscher och utbud. Detta projekt tar fasta på 
vad staden behöver utveckla och förstärka för att även i fortsättningen vara ett 
attraktivt etableringsområde för framtiden. Borås Stad via Näringslivsenheten 
kommer att vara en del av projektets utveckling och kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget även poängtera att Samhällsbyggnadsnämnden är en viktig aktör 
när och om plan- och bygglovsfrågor behöver diskuteras, samt dito för 
samhällsplaneringsavdelningen när samhällsplaneringsfrågor på strategisk nivå 
diskuteras. 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Finansieringen från Borås Stads sida sker genom redan öronmärkt Byggbonus i 
bokslut 2017 för användning under 2018 och senare. Hittills under året har 
Kommunfullmäktige beviljat åtgärder för sammanlagt 14,3 mnkr av tillgängligt 
belopp 19,3 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Ansökan från Centrumfastigheter i Borås och Borås City

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Nr 14
Kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna  
i Borås
2019-02-04 Dnr Dnr KS 2019-00076 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00076 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Kommunalt partistöd 2019 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas 

           

Sammanfattning 
 Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.           

   

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås 2018 
2. Granskningsrapport kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås 
2018   
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00517 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs. 
            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2019 med 3% för 
grundavgiften och 22% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell 
för att beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för 
timtaxan; en höjning man genomför under tre år från och med 2017.  
 
Kommunstyrelsen anser, liksom inför höjningen 2017, det vara rimligt att 
SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt 
hög under ett par år. 
 
 
 
           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-02-04 
2. Beslutsförslag, 2019-02-04 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2018-06-26   

Samverkan 
- 
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Nr 15
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
2019-02-04 Dnr KS 2018-00517 2.8.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00517 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs. 
            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2019 med 3% för 
grundavgiften och 22% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell 
för att beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för 
timtaxan; en höjning man genomför under tre år från och med 2017.  
 
Kommunstyrelsen anser, liksom inför höjningen 2017, det vara rimligt att 
SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt 
hög under ett par år. 
 
 
 
           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-02-04 
2. Beslutsförslag, 2019-02-04 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2018-06-26   

Samverkan 
- 
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  Sida 
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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B 432 Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-02-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00748 2.6.1.0

Kommunfullmäktige 

Anslagsframställan för inomhusskjutbana för 
polisutbildning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 300 000 kronor utöver de 
15 700 000 kronor som godkänts i Budget 2019 avseende nybyggnation av 
inomhusskjutbana för polisutbildning. Därmed anvisas 32 000 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan.     

Ärendet i sin helhet 
Högskolan i Borås har tilldelats uppdraget att genomföra utbildning av 
polisstudenter med start våren 2019. Till utbildningen krävs bland annat en 
inomhusskjuthall. Borås Stad har åtagit sig att uppföra inomhusskjutbanan som 
ska stå färdig till oktober 2019. En lokalisering av skjuthallen är föreslagen till 
Guttasjöns brandövningsområde. Den föreslagna byggnaden kommer bland 
annat att inrymma 15 skjutbanor, ammunitionsförråd, vapenvårdslokal och 
teorisal. 

Projektbudget är baserad på inkomna anbud och uppgår till 32 000 000 kronor. 

I Budget 2019 godkändes investeringsanslag på 15 700 000 kronor. Under 
projektering har framkommit förändrade krav vilket medför en stor 
kostnadsökning. Det finns ett krav att skjutverksamheten ska klara 7,62 mm 
ammunition vilket medför att omslutande väggar och tak ska förstärkas 
betydligt. Vidare är kravet på luftombyte betydligt högre än förväntat vilket lett 
till en speciallösning gällande ventilationsanläggningen. Det finns idag flera 
ledningar som går under byggnaden och som behöver dras om.  

Byggentreprenad 21 260 000 kr 
Markentreprenad  6 500 000 kr 
Projektering  810 000 kr 
Kontroll och besiktning 100 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter 350 000 kr 
Oförutsett 1 980 000 kr 
Byggherrekostnad 1 000 000 kr 
Ränta under byggtid  0 kr 
Summa total för projektet exkl. moms 32 000 000 kr 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 433

Nr 16
Anslagsframställan för inomhusskjutbana för  
polisutbildning
2019-02-04 Dnr KS 2018-00748 2.6.1.0 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-02-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00748 2.6.1.0

Kommunfullmäktige 

Anslagsframställan för inomhusskjutbana för 
polisutbildning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 300 000 kronor utöver de 
15 700 000 kronor som godkänts i Budget 2019 avseende nybyggnation av 
inomhusskjutbana för polisutbildning. Därmed anvisas 32 000 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan.     

Ärendet i sin helhet 
Högskolan i Borås har tilldelats uppdraget att genomföra utbildning av 
polisstudenter med start våren 2019. Till utbildningen krävs bland annat en 
inomhusskjuthall. Borås Stad har åtagit sig att uppföra inomhusskjutbanan som 
ska stå färdig till oktober 2019. En lokalisering av skjuthallen är föreslagen till 
Guttasjöns brandövningsområde. Den föreslagna byggnaden kommer bland 
annat att inrymma 15 skjutbanor, ammunitionsförråd, vapenvårdslokal och 
teorisal. 

Projektbudget är baserad på inkomna anbud och uppgår till 32 000 000 kronor. 

I Budget 2019 godkändes investeringsanslag på 15 700 000 kronor. Under 
projektering har framkommit förändrade krav vilket medför en stor 
kostnadsökning. Det finns ett krav att skjutverksamheten ska klara 7,62 mm 
ammunition vilket medför att omslutande väggar och tak ska förstärkas 
betydligt. Vidare är kravet på luftombyte betydligt högre än förväntat vilket lett 
till en speciallösning gällande ventilationsanläggningen. Det finns idag flera 
ledningar som går under byggnaden och som behöver dras om.  

Byggentreprenad 21 260 000 kr 
Markentreprenad  6 500 000 kr 
Projektering  810 000 kr 
Kontroll och besiktning 100 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter 350 000 kr 
Oförutsett 1 980 000 kr 
Byggherrekostnad 1 000 000 kr 
Ränta under byggtid  0 kr 
Summa total för projektet exkl. moms 32 000 000 kr 
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Högskolan förbinder sig att till full kostnadstäckning stå för alla kostnader som 
projektet genererar i form av kapitalkostnad och driftskostnad. Ett hyresavtal 
mellan Borås Stad och Högskolan i Borås kommer undertecknas innan 
projektstart.       

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för inomhusskjutbana för polisutbildningen,
Lokalförsörjningsnämnden, 2019-01-22
2. Bilaga 1 Ritningar
3. Bilaga 2 Budgetsammanställning
4. Bilaga 3 Komponentavskrivning

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Högskolan i Borås 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Högskolan förbinder sig att till full kostnadstäckning stå för alla kostnader som 
projektet genererar i form av kapitalkostnad och driftskostnad. Ett hyresavtal 
mellan Borås Stad och Högskolan i Borås kommer undertecknas innan 
projektstart.       

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för inomhusskjutbana för polisutbildningen,
Lokalförsörjningsnämnden, 2019-01-22
2. Bilaga 1 Ritningar
3. Bilaga 2 Budgetsammanställning
4. Bilaga 3 Komponentavskrivning

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Högskolan i Borås 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Magnus Widén
Handläggare

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-02-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00917 1.1.2.25

Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund budget och verksamhetsplan för år 
2019 godkänns.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt 
budget och verksamhetsplan 2019 för medlemskommunernas godkännande. 
Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2019 avseende förbundets 
basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas upp med 
2,5% liksom förra året.     

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 
7 december 2018 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och 
verksamhetsplan för år 2019 till medlemskommunerna för godkännande. 

Medlemsavgiften för år 2019 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är oförändrat 
från år 2018. Medlemsavgiften för den adjungerade medlemmen Varbergs 
kommun ligger också oförändrat på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av 
tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på 17,5 mnkr varav medlemskommunerna 
skjuter till 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. 

Verksamheten i Business Region Borås, BRB, finansieras med oförändrad 
avgift 6 kr/invånare, vilket för Borås del är 670.518 kr för 2019. 

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och 
verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas 
ersättningar och andra intäkter. Avgifterna räknas enligt beslut upp med 2,5% 
årligen och för 2019 är avgifterna för Borås del 5.894.361 kr till Navet och 
1.486.836 kr till Medarbetarcentrum. 

Under 2018 påbörjades en ny verksamhet där Boråsregionen tillhandahåller 
Dataskyddsombud för de medverkande kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt flera av 
kommunernas majoritetsägda bolag, SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund. 
För Borås del är avgiften 1.019.008 kr för 2019. 
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Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund
2019-02-04 Dnr KS 2018-00917 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
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501 80 Borås
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boras.se
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boras.stad@boras.se
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Magnus Widén
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Dnr KS 2018-00917 1.1.2.25

Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
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Borås Stad 
  Sida 
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Verksamheten i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finansieras med lika delar 
av Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna, vilket för Borås del 
blir 565.470 kr för 2019. 

Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets 
basverksamhet på 47.643 tkr varav 8.000 tkr är finansiering av tillväxtmedel. De 
finansiella målen att kostnaderna inte skall överstiga intäkterna samt att det egna 
kapitalet skall uppgå till lägst 4 mnkr kvarstår.  

Budgetomslutning 2019 för Business Region Borås är 1.342.104 kr, Navet 
19.070.163 kr, Medarbetarcentrum 3.060.000 kr och Närvårdssamverkan 
2.263.682 kr.  

Beslutsunderlag 
1. Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
   

Beslutet expedieras till 
1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

1.2 Verksamhetsområden 
Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de 
politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafik, tillväxt, kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning 
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå. 

1.3 Delägarskap 
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga 
sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för 
den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även 
VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska 
företräda och samordna kommunernas intressen.  
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2 Budget och finansiering 

2.1 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. 
Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges. Riktlinjer för 
förbundet 2019 är följande 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

2.1.1 Finansiella mål 
Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2019 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

2.2 Förbundets samlade verksamhet 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, 
Dataskyddsombud och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av 
medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen 
 
INTÄKTER  73 378 934 

KOSTNADER  
Personal  28 191 333 

Övriga kostnader  15 956 381 

Tjänster  29 200 576 

SUMMA KOSTNADER  73 348 290 

RESULTAT  30 644 
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2.3 Basverksamhet och tillväxtmedel 
Medlemsavgiften för år 2019 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 
kronor för finansiering av tillväxmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på  
11 kronor/invånare.  
 
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet 2019 är 47 643 tkr varav 8 000 tkr är finansiering av 
tillväxtmedel. I omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, exempelvis projektmedel från 
Länsstyrelsen. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav 
medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver den 
fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 
 
INTÄKTER   47 642 985 

KOSTNADER  
Personal  11 350 959 

Övriga kostnader  9 535 683 

Tjänster  26 756 343 

SUMMA KOSTNADER  47 642 985 

RESULTAT  0 
 

2.4 Business Region Borås 
Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare.  
  
INTÄKTER   1 342 104 

KOSTNADER  
Personal  680 855 

Övriga kostnader  207 885 

Tjänster  453 364 

SUMMA KOSTNADER  1 342 104 

RESULTAT  0 
 

2.5 Navet science center 
Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas enligt beslut upp med  
2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen 
och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av 
projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 
 
INTÄKTER   19 070 163 

KOSTNADER  
Personal  12 014 519 

Övriga kostnader  5 895 000 

Tjänster  1 130 000 

SUMMA KOSTNADER  19 039 519 

RESULTAT  30 644 
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2.6 Medarbetarcentrum 
De kommuner som har avtal med verksamheten är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt 
beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 
INTÄKTER   3 060 000 

KOSTNADER  
Personal  2 578 664 

Övriga kostnader  147 928 

Tjänster   333 408 

SUMMA KOSTNADER  3 060 000 

RESULTAT  0 
 

2.7 Dataskyddsombud 
Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och 
Sjuhärads Samordningsförbund. 
 
Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på 
antal invånare. Detta är en ny tillkommande verksamhet och budgeteras därför under 2019 inom 
basverksamheten. 

2.8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.  
 
INTÄKTER   2 263 682 

KOSTNADER  
Personal  1 566 336 

Övriga kostnader  169 885 

Tjänster  527 461 

SUMMA KOSTNADER  2 263 682 

RESULTAT  0 
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3 Mål och styrande dokument 
 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  
 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014 – 2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland 
gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål 
och inriktning. 

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv 
Tillväxt- och utvecklingsstrategin är vägledande för att styra resurser mot de prioriterade insatsområdena. Syftet 
med de tillväxtmedel som fördelas årligen är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande 
samverkansprojekt. Medel kan sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och ska i förlängningen bidra till 
måluppfyllelsen av de delregionala planerna.   
 
Under kommande treårsperiod sker en satsning på att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild inom 
Boråsregionen samt specifika satsningar inom områdena besöksnäring, miljöstrategisk samverkan, 
kompetensförsörjning och infrastruktur. 

3.2 Inriktningsmål 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

3.3 Strategier 2019 
Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region 
Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerar respektive verksamhet ett antal aktiviteter 
som ska genomföras under året. 
 

3.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för ett förbättrat 
företagsklimat i Boråsregionen  

• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i 
syfte att förbättra företagsklimatet i Boråsregionen 

• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt 

Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat samt SKL:s insiktsmätning 

Näringsliv/BRB 

Verka för fler 
investeringsförfrågningar 

• Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om 
färdigställd industrimark 

• Aktivt deltagande i Business Swedens 
investeringsverksamhet 

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar  

Näringsliv/BRB 
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Skapa förutsättningar för ökat 
deltagande av näringslivet i 
långsiktig samhällsplanering 

• Deltagande i projektet Tillväxtskapande 
samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 

Samhällsplanering 

Verka för att arbetsgivare i 
Boråsregionen ges goda 
möjligheter att rekrytera rätt 
kompetens 

• Utbildningsanordnare och arbetsgivare från 
näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i att 
finna samverkansformer för god 
kompetensförsörjning samt kartläggning av 
branschbehov 

• Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv och 
övriga aktörer inom ramen för Kompetensforum  

• Stärka studie- och yrkesvägledningen genom 
inrättande av nätverk samt arbeta för införande av 
”Hela skolans ansvar” 

Kompetens 

Bidra till att fler företag startas 
och växer genom att 
gemensamt i Boråsregionen 
synliggöra besöksnäringen  

• Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige 
samt övriga delregioner 

• Genomföra undersökning om omvärldens 
uppfattning av Boråsregionen  

• Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 

Destination 
Boråsregionen 

Skapa förutsättningar för 
samverkan med forskning och 
näringsliv inom området miljö 

• Utveckla samverkan mellan kommunerna, 
forskning och näringsliv, exempelvis genom möten  

Miljöstrategisk 
samverkan 

 

3.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för att det inom 
Boråsregionen erbjuds ett 
heltäckande utbildningsutbud 
som motsvarar såväl individens 
som arbetsgivarnas behov 

• Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare 
och utbildningsanordnare som leder till fler YH-
ansökningar 

• Verka för återcertifiering av vård- och 
omsorgscollege i Sjuhärad 

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i 
förhållande till övriga delregioner 

Kompetens 

Verka för att fler unga fullföljer 
sina studier 

• Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver 
samt samordna och stödja insatser från VGR 

• I samverkan med deltagande kommuner 
genomföra ESF-satsningen ”En skola för alla” 

• Samordna och stötta nätverket som arbetar 
med det kommunala aktivitetsansvaret för ökad 
samverkan och lärande genom 
erfarenhetsutbyte 

Kompetens 

Stödja och stärka kommunerna i 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av personal 
inom det sociala välfärdsområdet 

• Anordna utbildningar utifrån kommunernas 
behov 

• Sammanhållande länk mellan parterna i 
kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan 

• Ingå i den nationella stöd och samverkans-
strukturen tillsammans med SKL och 
Socialstyrelsen för socialtjänstens 
kunskapsutveckling  

Mätetal: Antal utbildningar 
Deltagit vid alla tillfällen 

Välfärd 

Bidra till god kunskapsutveckling 
genom samordning av samt 
deltagande i nationella, regionala 
och delregionala nätverk  

• Deltagande i aktuella nätverk inom respektive 
verksamhetsområde 

• Driva samt samordna nätverk för 
medlemskommunerna inom respektive 
verksamhetsområde 

Samtliga 
verksamheter 
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3.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Utveckla en gemensam struktur- 
och framtidsbild för 
Boråsregionens utveckling 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en strukturbild  

Samhällsplanering 

Stödja kommunerna när det 
gäller verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 

• Ge stöd och vara delaktiga i 
verksamhetsutvecklingsprojekt 

Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som 
förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet 
Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan 
Antal avslutade förändringsinitiativ som införts i 
respektive verksamhet 

eKontoret 

Samverka för en jämlik vård för 
invånarna i Boråsregionen, Västra 
Götaland 
 
 
 
 

• Utse kommunala representanter från 
Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och 
avtalsgrupper  

• Samverka med VGR, VästKom och övriga 
kommunalförbund för att säkra en god och 
sömlös vård 

Mätetal: Deltagit  

Välfärd 

 

3.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en handlingsplan för miljöstrategisk 
samverkan 

• Sprida kunskap kring hur kommunerna kan 
arbeta med fossilfria transportmedel 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Skapa möjligheter för affärsdriven 
miljöutveckling 

• Sprida kunskap kring hur näringslivet kan 
utveckla och ta tillvara affärsmöjligheter inom 
miljöutveckling 

Miljöstrategisk 
samverkan 

 

3.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i regionen 

• Följa upp målen i den delregionala 
kulturplanen 

• Bidra i processen att ta fram en ny regional 
kulturplan 2020-2023 

• Ansvara för att, i samarbete med regionen och 
medlemskommunerna, ta fram en ny 
delregional kulturplan för perioden 2020-2023 

• Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i 
delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen med fokus på att 
invånarna är medskapare i kulturutbudet 

Mätetal: Antal förstudier och 
kulturutvecklingsprojekt som bidrar till att uppfylla 
målen i den delregionala kulturplanen samt antal 
aktiviteter som bidrar till att fördjupa samarbetet 
mellan kommunerna 

Kultur 

Bidra till att stärka Boråsregionens 
position ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för 
samverkan inom turism och besöksnäring i 
Boråsregionen  

Destination 
Boråsregionen 
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kulturplanen 

• Bidra i processen att ta fram en ny regional 
kulturplan 2020-2023 

• Ansvara för att, i samarbete med regionen och 
medlemskommunerna, ta fram en ny 
delregional kulturplan för perioden 2020-2023 

• Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i 
delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen med fokus på att 
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Mätetal: Antal förstudier och 
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Kultur 

Bidra till att stärka Boråsregionens 
position ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för 
samverkan inom turism och besöksnäring i 
Boråsregionen  

Destination 
Boråsregionen 
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• Under 2019-2020 skapa en gemensam modell 
för att arrangera internationella 
idrottsevenemang  

Skapa förutsättningar för fler 
utländska investeringar genom 
aktivt samarbete med Business 
Sweden  

• Deltagande i nationella samt internationella 
investeringsmässor och aktiviteter  

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar 

Näringsliv/BRB 

 

3.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Representera och bevaka 
medlemskommunernas intressen i 
länsövergripande utredningar, 
förhandlingar och arbetsgrupper 
 

• Bedriva ett aktivt påverkansarbete för 
Boråsregionens gemensamma utveckling 

• Vara en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser 

• Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Bevaka och agera i planering och 
genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna 
i de nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

• Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen 

Infrastruktur 

 

3.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 
Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Bevaka kommunernas intressen i 
länsövergripande förhandlingar 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser  

• Representera Boråsregionen i utredningar 

Mätetal: Deltagit 

Välfärd 

Stödja kommunerna genom 
erfarenhetsutbyte, 
framtidsspaning, 
omvärldsbevakning, samsyn och 
utvecklingsinsatser i samverkan 

• Driva och samordna chefs- och 
specialistnätverk för strategiskt 
utvecklingsarbete 

Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt 
årlig utvärdering genom nätverksenkät 

Välfärd 

Stödja kommunerna när det gäller 
verksamhetsutveckling med stöd 
av IT genom framtagande av 
eHälsoplan 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en eHälsoplan 

eKontoret 
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4 Navet science center  

4.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till 
lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande ska 
Navet ge kunskap och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre 
perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

4.2 Strategier 2019 
Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av styrgruppen. 
 
Under 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många insatser 
som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya program för barn, 
unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov. 
 

4.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
Strategi Aktivitet/mätetal 
Stimulera ökat entreprenörskap 
och intraprenörskap genom att 
verka för att skolan ska ge elever 
möjlighet att använda och utveckla 
de entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Minst två teman ska utvärderas av extern utvärderare med avseende 
på de entreprenöriella kompetenserna 

• Minst två andra SC ska utbildas av Navet i entreprenörskap 
• Minst två konferenser ska Navet deltaga i med seminarier där 

entreprenöriellt lärande är en viktig del 
• Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas fram under året 
• En mall, checklista, för hur man säkrar att utställningarna ger 

besökaren möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor tas 
fram  

• Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett tekniktema som Navet 
genomför tillsammans med fyra teknikföretag 

 

4.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Strategi Aktivitet/mätetal 
Utveckla samordning inom 
utbildningsystemen för att möta 
framtidens kompetensbehov 

• Minst 25 000 elever på olika teman 
• Minst 1500 elever på minst 15 skolor ingår i ett utvecklingsprogram 

om programmering 
• Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen Drömstaden  
• Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och teknikföretagens tekniktema 
• Minst 3 000 elever på teman i matematik   
• Minst 800 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik  
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 1 500 elever i teman om programmering 
• Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik 

Verka för att fler unga fullföljer sina 
studier 

• Minst två olika grupper med barn, unga i utsatta områden träffas 
varje vecka i 10-veckorspass 

• Minst 50 mammor och deras barn ingår i en interkulturell satsning 
• Tillsammans med minst en kommun tar Navet fram exempel på 

kreativ lärmiljö 
• Genomförande av ett två veckors ämnesövergripande tema för åk 1 

elever på Teknikprogrammet 
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• PISEA, Promoting Intercultural Science Edication for Adults, ett EU 
projekt med fokus på integration 

• Minst fem Yrkescaféer för nyanlända föräldrar genomförs 
• SOT, School Of Tomorrow, Erasmus+-projekt för att motverka tidiga 

skolavhopp 

Skola 2030, en modell för en 
inkluderande modern skola 

• Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt utvecklingsarbete mot skola 
2030 

• Minst fem processledarutbildningstillfällen för Navets pedagogiska 
personal genomförs under våren 2019 

 

4.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
Strategi Aktivitet/mätetal 
Arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

• De globala miljömålen ska integreras i minst fem av Navets teman   
• Kommunikation med hjälp av VR-teknik ska tas fram och testas under 

året 
• Navet startar ett treårigt utvecklingsprogram med Vietnam under 

2019  
• Navet planlägger en ny utställning där jordens ändliga resurser 

kommuniceras  
• Globala miljömålen integreras i Navets teman, program och 

utbildningar 
• Navet planlägger och bygger en ny astronomiutställning med fokus 

på det kosmiska kretsloppet  
• Konferens kopplade till de globala miljömålen genomförs 

Bidra till att göra Västra Götaland 
till modell för hållbar 
landsbygdsutveckling  

• Navet deltar på minst tre projektmöten i projektet levande landsbygd 
• Navet deltar i förverkligande av minst ett av målen i projektet 

levande landsbygd 

 

4.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
Strategi Aktivitet/mätetal 
Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion  

• Navet deltar med aktiviteter för elever under No Limit 
• Navet deltar i Skapande skola på minst en skola 
• Navet samverkar med minst tre organisationer, föreningar i 

föreläsningar och/eller föreställningar 

Bidra till att stärka Boråsregionens 
position ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
• En tillfällig specialutställning under sommaren för att locka fler 

besökare till Borås 

Deltaga i nationella och 
internationella sammanhang som 
kunskapsförmedlare och 
samarbetspartner 

• Navet deltar med minst två sessions på ECITE, The European Network 
of Science Centres and Museums   

• Navet ingår i minst två EU-projekt under året 

 

4.2.5 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 
Strategi Aktivitet/mätetal 
Verka för samarbete mellan skola, 
primärvård och sjukvård 

• Kommunicera med experimentmaterial och dramatiseringar olika 
vårdyrken   

• Minst två möten med hälso- och sjukvården 
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

5.2 Mål och strategier 2019 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. 
 

Strategier Aktivitet/mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö för 
att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna och ökad attraktivitet 
hos medlemskommunerna 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på 
ett lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag från 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Årligen bjuda in HR-personal/chefer till dialog 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, 

både på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Regelbundna styrgruppsmöten 
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6 Dataskyddsombud 

6.1 Uppdrag, syfte och vision 
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge 
medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att 
de får en bra tillgänglighet till dataskyddsombuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationen. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter - 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet - vilket kan skada både varumärket och minska kommunensanseendet 
hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, 
andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och 
utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter 
ska hanteras. 

6.2 Mål och strategier 2019 
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. 
 

Strategier Aktivitet/mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla förvaltningar (~50) och bolag (~15) ska under 2019 
ha genomfört minst en granskningsomgång  

• Alla PUA/PUA-kluster (~20) och bolag (~15) ska under 
2019 ha genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (15) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd. (10 små, 5 medelstora 
och 2 större) 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare och myndigheter som önskar hjälp med 
kontakter, information med mera 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (4) och utbildningar (4) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom utvärdering av gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Uppdrag, syfte och målbild 
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, 
habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Målindikatorer 2019 
För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna 
• Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande 

period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %  
• Målet för avvikelser som besvaras efter 60 dagar ska vara 5 % 
• Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem  

 
Dessa målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus 
tillhandahåller. Målindikatorerna uppnås genom följsamhet till befintliga rutiner och genom upprättandet av nya. 
För att målen ska uppnås måste det finnas en stark och tydlig ledning som ser till att rutinerna följs på rätt sätt. 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Uppdrag, syfte och målbild 
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, sjukhusvård, 
habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Målindikatorer 2019 
För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna 
• Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra antalet motsvarande 

period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %  
• Målet för avvikelser som besvaras efter 60 dagar ska vara 5 % 
• Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem  

 
Dessa målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus 
tillhandahåller. Målindikatorerna uppnås genom följsamhet till befintliga rutiner och genom upprättandet av nya. 
För att målen ska uppnås måste det finnas en stark och tydlig ledning som ser till att rutinerna följs på rätt sätt. 
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8 Detaljbudget 

8.1 Basverksamhet och tillväxtmedel 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 6 032 638 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 5 000 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 10 000 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 20 000 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 10 000 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 1 400 000 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 1 895 455 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 196 664 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 460 940 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 2 000 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 15 000 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 25 000 
7610 KURS/UTBILDNING 40 000 
7611 KOMPETENSUTVECK 50 000 
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 50 000 
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 50 000 
7699 ÖVRIGT 35 000 

 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 138 000 
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 500 000 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 10 960 696 
 LÖNER POLITIKEN  

7010 BRUTTOLÖN 265 000 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 15 000 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 2 000 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 0 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 83 263 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 0 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 0 

 SUMMA LÖNER POLITIKEN 390 263 
 BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR 

2971 TILLVÄXTMEDEL 8 000 000 

 SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT 8 000 000 
5010 LOKALHYRA 888 270 
5014 PARKERINGSPLATS HYRA 10 500 
5020 ELEKTRICITET 36 000 
5061 STÄDKOSTNADER 86 520 
5191 FASTIGHETSSKATT 6 893 
5210 HYRA MASKINER  40 000 
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 35 000 
5420 PROGRAMVAROR 100 000 
5430 DATORER 20 000 
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5440 TELEFONER (INKÖP) 20 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 20 000 
5612 PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT 17 500 
5613 PERSONBIL REPERATIONER 10 000 
5615 PERSONBIL LEASE 120 000 
5616 PERSONBIL TRÄNGSELSKATT 2 500 
5619 PERSONBIL ÖVRIGT 36 000 
5710 FRAKT OCH TRANSPORTER 4 500 
5800 RESEKOSTNADER 30 000 
5830 HOTELL 20 000 
5890 ÖVRIGA RESEKOSTNADER 2 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 10 000 
5910 ANNONSERING 10 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 10 000 
5990 ÖVR REKLAM 0 
6071 INTERN REPRESENTATION 10 000 
6075 FÖRTÄRING 60 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 75 000 
6110 KONTORSMATERIAL 20 000 
6150 TRYCKNING OCH BINDNING 2 000 
6212 TELEKOMMUNIKATION 20 000 
6230 DATAKOMM. 63 000 
6250 PORTO 7 500 
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 12 000 
6370 LARMKOSTNADER, BEVAKNING 7 000 
6530 REDOVISNINGSTJÄNSTER 67 000 
6540 Datatjänster  30 000 
6560 AVGIFT VÄSTKOM 445 000 
6570 BANKKOSTNADER 2 000 
6590 TJÄNSTEKÖP 275 000 
6970 BÖCKER O TIDNINGAR 15 000 
6971 KURSLITTRATUR 0 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 221 488 

 KOSTNADER INTERNA PROJEKT 25 424 355 

 SUMMA KOSTNADER 28 292 026 
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 47 642 985 

   
 INTÄKTER  

3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 9 866 222 
3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 8 276 308 

3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL MEDARBETARCENTRUM 370 152 
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL NÄRVÅRDSSAMVERKAN 343 872 
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL INTERNA PROJEKT 2 492 268 

3590 SÅLD TJÄNST NAVET 118 608 
3992 BERÄKNAD PENSIONSKOSTNAD PROJEKT 300 000 

 INTÄKTER INTERNA PROJEKT MED FAST PERSONAL 382 000 
3260 STRÅKSAMVERKAN 69 200 

 INTÄKTER INTERNA PROJEKT 25 424 355 

 SUMMA INTÄKTER 47 642 985 
 RESULTAT 0 
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5440 TELEFONER (INKÖP) 20 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 20 000 
5612 PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT 17 500 
5613 PERSONBIL REPERATIONER 10 000 
5615 PERSONBIL LEASE 120 000 
5616 PERSONBIL TRÄNGSELSKATT 2 500 
5619 PERSONBIL ÖVRIGT 36 000 
5710 FRAKT OCH TRANSPORTER 4 500 
5800 RESEKOSTNADER 30 000 
5830 HOTELL 20 000 
5890 ÖVRIGA RESEKOSTNADER 2 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 10 000 
5910 ANNONSERING 10 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 10 000 
5990 ÖVR REKLAM 0 
6071 INTERN REPRESENTATION 10 000 
6075 FÖRTÄRING 60 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 75 000 
6110 KONTORSMATERIAL 20 000 
6150 TRYCKNING OCH BINDNING 2 000 
6212 TELEKOMMUNIKATION 20 000 
6230 DATAKOMM. 63 000 
6250 PORTO 7 500 
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 12 000 
6370 LARMKOSTNADER, BEVAKNING 7 000 
6530 REDOVISNINGSTJÄNSTER 67 000 
6540 Datatjänster  30 000 
6560 AVGIFT VÄSTKOM 445 000 
6570 BANKKOSTNADER 2 000 
6590 TJÄNSTEKÖP 275 000 
6970 BÖCKER O TIDNINGAR 15 000 
6971 KURSLITTRATUR 0 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 221 488 

 KOSTNADER INTERNA PROJEKT 25 424 355 

 SUMMA KOSTNADER 28 292 026 
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 47 642 985 

   
 INTÄKTER  

3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 9 866 222 
3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 8 276 308 

3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL MEDARBETARCENTRUM 370 152 
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL NÄRVÅRDSSAMVERKAN 343 872 
3593-98 FÖRDELNINGSNYCKEL INTERNA PROJEKT 2 492 268 

3590 SÅLD TJÄNST NAVET 118 608 
3992 BERÄKNAD PENSIONSKOSTNAD PROJEKT 300 000 

 INTÄKTER INTERNA PROJEKT MED FAST PERSONAL 382 000 
3260 STRÅKSAMVERKAN 69 200 

 INTÄKTER INTERNA PROJEKT 25 424 355 

 SUMMA INTÄKTER 47 642 985 
 RESULTAT 0 

 

19 
 

 

8.2 Business Region Borås 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 492000 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 19 139 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 154 586 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 267 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 4 643 
7020 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 8 200 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 680 855 
   

   
5010 LOKALHYRA 42 885 
5800 RESEKOSTNADER 40000 
5830 HOTELL 50000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 25 000 
6540 IT-TJÄNSTER 20 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 200000 
6230 DATAKOMM. 8750 
6520 KONTORSARBETEN 200 965 
6540 IT-TJÄNSTER 13 000 
6990 ÖVRIGA KOSTNADER 10 649 

   
 SUMMA KOSTNADER 661 249 

   
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 1 342 104 

   
 INTÄKTER  

3210 AVGIFT FRÅN FÖRBUNDSMEDLEMMAR 1 342 104 

   
 SUMMA INTÄKTER 1 342 104 

   
 RESULTAT 0 
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8.3 Navet science center 
 
 PERSONALKOSTNADER 2019 
 LÖNER -8 200 000 
 SEMESTERLÖNESKULD -50 000 
 AGA (ARB GIV AVG) 30% -2 460 000 
 PENSIONSKOSTN. 4,5% GENERELL -369 000 
 LÖNESKATT  24,26% -89 519 
 PENSIONSKOSTNAD  -114 000 
 LÖNESKATT  24,26% -27 000 
 KPA + FORA (1,64+0,37%) -35 000 
 KOMPETENSUTVEKLING -100 000 
 FRISKVÅRD -100 000 
 ARBETSKLÄDER -20 000 
 RESOR -150 000 
     
 PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING -300 000 
     
 UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)   
 MATERIAL -150 000 
 TRANSPORTER/BILEN -100 000 
 LOKALKOSTNADER HYRA -4 080 000 
 EL, STÄD, LARM, FÖRS -700 000 
     
 ADMINISTRATION/KONTOR   
 MATERIAL -200 000 
 INKÖPTA TJÄNSTER -130 000 
 KONSULTER -100 000 
 VÄRDSKAP OMKOSTNADER  -200 000 
 DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER -250 000 
 INFOBANKEN -50 000 
 BUTIKEN -100 000 
 MARKNADSFÖRING -300 000 
 HYRA UBN (NATURSKOLAN) -365 000 
 AVSKRIVNINGAR/RÄNTA  -300 000 
     
 SUMMA KOSTNADER 19 039 519     

 
 INTÄKTER  
 DRIFTSBIDRAG KOMMUNER  7 487 163 
 VGR (VERKSAMHETSSTÖD) 2 618 000 
 PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET 2 800 000 
 HÖGSKOLAN BORÅS 500 000 
 BIOLOGISKA  - NATURSKOLAN 715 000 
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8.3 Navet science center 
 
 PERSONALKOSTNADER 2019 
 LÖNER -8 200 000 
 SEMESTERLÖNESKULD -50 000 
 AGA (ARB GIV AVG) 30% -2 460 000 
 PENSIONSKOSTN. 4,5% GENERELL -369 000 
 LÖNESKATT  24,26% -89 519 
 PENSIONSKOSTNAD  -114 000 
 LÖNESKATT  24,26% -27 000 
 KPA + FORA (1,64+0,37%) -35 000 
 KOMPETENSUTVEKLING -100 000 
 FRISKVÅRD -100 000 
 ARBETSKLÄDER -20 000 
 RESOR -150 000 
     
 PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING -300 000 
     
 UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)   
 MATERIAL -150 000 
 TRANSPORTER/BILEN -100 000 
 LOKALKOSTNADER HYRA -4 080 000 
 EL, STÄD, LARM, FÖRS -700 000 
     
 ADMINISTRATION/KONTOR   
 MATERIAL -200 000 
 INKÖPTA TJÄNSTER -130 000 
 KONSULTER -100 000 
 VÄRDSKAP OMKOSTNADER  -200 000 
 DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER -250 000 
 INFOBANKEN -50 000 
 BUTIKEN -100 000 
 MARKNADSFÖRING -300 000 
 HYRA UBN (NATURSKOLAN) -365 000 
 AVSKRIVNINGAR/RÄNTA  -300 000 
     
 SUMMA KOSTNADER 19 039 519     

 
 INTÄKTER  
 DRIFTSBIDRAG KOMMUNER  7 487 163 
 VGR (VERKSAMHETSSTÖD) 2 618 000 
 PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET 2 800 000 
 HÖGSKOLAN BORÅS 500 000 
 BIOLOGISKA  - NATURSKOLAN 715 000 
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 ENTRE OCH BUTIK 1 500 000 
     
 PROJEKT OCH TJÄNSTER   
 KONFERENSER 400 000 
 KOMPETENSUTVECKLING UTBILDINGSSEKTORN 500 000 
 KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260 100 000 
 FSG LÄROMEDEL  100 000 
 VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN 900 000 
 PROJEKT 500 000 
 ÖVRIGA POSTER 800 000 
 EU-PROJEKT 150 000 
 LÖNER FRÅN KANICO   
   
 SUMMA INTÄKTER                 19 070 163     
   
 RESULTAT  30 643 
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8.4 Medarbetarcentrum 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 1 541 856 
7331 BIL.ERS SK.F 7 500 
7332 BIL.ERS SK 13 000 
7390 ÖVRIGA KOST 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 69 384 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 484 451 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 50 265 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 374 054 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 300 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 000 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 855 
7610 KURS/UTBILDNING 20 000 
7611 KOMPETENSUTVECK 5 000 
7620 SJUK- OCH HÄLSOVÅRD 8 000 
7699 ÖVRIGT  

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 2 578 664 
   

 NYCKEL  
5010 HYRA 128 628 
6230 DATAKOMM. 26 244 
6520 KONTORSARBETE 79 344 
6520 KONTORSARBETE 106 668 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 29 268 

 SUMMA KOSTNADER NYCKEL 370 152 
   

 ÖVRIGA KOSTNADER  
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 0 
5420 PROGRAMVAROR 3 600 
5430 DATORER 0 
5440 TELEFONER (INKÖP) 6 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 3 000 
5616 TRÄNGSELSKATT 200 
5710 FRAKT OCH TRANSPORT 200 
5800 RESEKOSTNADER 2 000 
5830 HOTELL 3 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 1 000 
5990 ÖVR REKLAM 300 
6071 INTERN REPRESENTATION 0 
6072 OMKOST FÖR KONFERENS 0 
6075 FÖRTÄRING 8 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 5 000 
6110 KONTORSMATERIAL 3 000 
6212 MOBILTELEFON 5 000 
6250 PORTO 0 
6570 BANKKOSTNADER 200 
6590 TJÄNSTEKÖP 69 684 
6971 KURSLITTRATUR 1 000 
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8.4 Medarbetarcentrum 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 1 541 856 
7331 BIL.ERS SK.F 7 500 
7332 BIL.ERS SK 13 000 
7390 ÖVRIGA KOST 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 69 384 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 484 451 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 50 265 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 374 054 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 300 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 000 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 855 
7610 KURS/UTBILDNING 20 000 
7611 KOMPETENSUTVECK 5 000 
7620 SJUK- OCH HÄLSOVÅRD 8 000 
7699 ÖVRIGT  

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 2 578 664 
   

 NYCKEL  
5010 HYRA 128 628 
6230 DATAKOMM. 26 244 
6520 KONTORSARBETE 79 344 
6520 KONTORSARBETE 106 668 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 29 268 

 SUMMA KOSTNADER NYCKEL 370 152 
   

 ÖVRIGA KOSTNADER  
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 0 
5420 PROGRAMVAROR 3 600 
5430 DATORER 0 
5440 TELEFONER (INKÖP) 6 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 3 000 
5616 TRÄNGSELSKATT 200 
5710 FRAKT OCH TRANSPORT 200 
5800 RESEKOSTNADER 2 000 
5830 HOTELL 3 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 1 000 
5990 ÖVR REKLAM 300 
6071 INTERN REPRESENTATION 0 
6072 OMKOST FÖR KONFERENS 0 
6075 FÖRTÄRING 8 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 5 000 
6110 KONTORSMATERIAL 3 000 
6212 MOBILTELEFON 5 000 
6250 PORTO 0 
6570 BANKKOSTNADER 200 
6590 TJÄNSTEKÖP 69 684 
6971 KURSLITTRATUR 1 000 
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 SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT 111 184 

   
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 3 060 000 

   
 INTÄKTER  

3212 MEDLEMSAVGIFTER 2 367 678 
3260 ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER 692 322 
3550 FAKT RESEKOSTNADER  

 SUMMA INTÄKTER 3 060 000 
   

 RESULTAT 0 
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8.5 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 1 099 000 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 0 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 0 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 49 455 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 345 306 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 35 827 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 11 998 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 250 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 500 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 000 
7610 KURS/UTBILDNING 0 
7611 KOMPETENSUTVECK 0 
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 3 000 
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 0 
7699 ÖVRIGT 0 

 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 17 000 
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 0 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 1 566 336 
   

5010 LOKALHYRA 42 885 
5010 LOKALHYRA Externt 50 000 
5440 TELEFONER (INKÖP) 17 000 
5800 RESEKOSTNADER 10 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 50 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 12 000 
6230 DATAKOMM. 2 000 
6520 KONTORSARBETEN 117 302 
6540 IT-TJÄNSTER 100 000 
6590 KONSULTINKÖP 143 159 
6980 FÖRENINGSAVGIFTER 3 000 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 150 000 

 SUMMA KOSTNADER 697 346 
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 2 263 682 

   
 INTÄKTER  
 KOMMUN 1 131 841 

 REGION 1 131 841 

 SUMMA INTÄKTER 2 263 682 
   

 RESULTAT 0 
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8.5 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 2019 
7020 BRUTTOLÖN 1 099 000 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 0 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 0 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 49 455 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 345 306 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 35 827 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 11 998 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 250 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 500 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 000 
7610 KURS/UTBILDNING 0 
7611 KOMPETENSUTVECK 0 
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 3 000 
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 0 
7699 ÖVRIGT 0 

 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 17 000 
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 0 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 1 566 336 
   

5010 LOKALHYRA 42 885 
5010 LOKALHYRA Externt 50 000 
5440 TELEFONER (INKÖP) 17 000 
5800 RESEKOSTNADER 10 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 50 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 12 000 
6230 DATAKOMM. 2 000 
6520 KONTORSARBETEN 117 302 
6540 IT-TJÄNSTER 100 000 
6590 KONSULTINKÖP 143 159 
6980 FÖRENINGSAVGIFTER 3 000 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 150 000 

 SUMMA KOSTNADER 697 346 
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 2 263 682 

   
 INTÄKTER  
 KOMMUN 1 131 841 

 REGION 1 131 841 

 SUMMA INTÄKTER 2 263 682 
   

 RESULTAT 0 
 

     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2018-12-07 
   
 
 

§ 80 Budget och verksamhetsplan 2019 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet 
enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats 
av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, 
Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt Närvårdskontoret som koordinerar 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2019 samt översända 

densamma till medlemskommunerna för godkännande  
 
att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning att 
den beslutas av Delregionalt politiskt samråd  

 
 

 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   

 
Justerat av  
 
 
Ulf Olsson  Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 18 december 2018 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  
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  2018-12-19 

 

 

    Medlemskommunerna Boråsregionen  
    Sjuhärads kommunalförbund  

 

 

Budget och verksamhetsplan 2019  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 7 december 2018 att 
för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2019 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 
2019-03-29 på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Linda Bergholtz 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  

 
 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 

 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 

Bilagor: 

1. Protokollsutdrag 2018-12-07 
2. Budget och verksamhetsplan 2019 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-01-21

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2014-00193 291

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia 
Andersson (C): Ny idrottshall på Myråsskolan! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.     

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20 lämnat in förslaget om ny 
idrottshall på Myråsskolan.          

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och 
Folkhälsonämnden som tillstyrker motionen, samt Lokalförsörjningsnämnden 
som inkluderar idrottshall i förstudie avseende Myråsskolan om- och 
tillbyggnad.     

Ärendet i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20 lämnat in förslaget om ny 
idrottshall på Myråsskolan. 

Motionärerna beskriver att möjligheterna för elever att utöva lektioner i idrott 
och hälsa inomhus är minimala då den gymnastiksal som finns på Myråsskolan 
inte uppfyller dagens krav på en funktionell idrottshall. 

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och 
Folkhälsonämnden som tillstyrker motionen, samt Lokalförsörjningsnämnden 
som inkluderar idrottshall i förstudie avseende Myråsskolan om- och 
tillbyggnad. 

Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudie avseende om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan. Lokalförsörjningsnämnden har inkommit med en 
projekteringsframställan avseende projektet som behandlas av 
Kommunstyrelsen i januari (KS 2018-00849). Av projekteringsframställan 
framgår att det i projektet planeras för en fullstor idrottshall som uppfyller 
grundskolans behov. 
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  2018-12-19 

 

 

    Medlemskommunerna Boråsregionen  
    Sjuhärads kommunalförbund  

 

 

Budget och verksamhetsplan 2019  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 7 december 2018 att 
för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2019 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 
2019-03-29 på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Linda Bergholtz 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  

 
 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 

 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 

Bilagor: 

1. Protokollsutdrag 2018-12-07 
2. Budget och verksamhetsplan 2019 

Nr 18
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och  
Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall på Myråsskolan!

2019-01-21 Dnr KS 2014-00193 291

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-01-21

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2014-00193 291

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia 
Andersson (C): Ny idrottshall på Myråsskolan! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.     

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20 lämnat in förslaget om ny 
idrottshall på Myråsskolan.          

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och 
Folkhälsonämnden som tillstyrker motionen, samt Lokalförsörjningsnämnden 
som inkluderar idrottshall i förstudie avseende Myråsskolan om- och 
tillbyggnad.     

Ärendet i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20 lämnat in förslaget om ny 
idrottshall på Myråsskolan. 

Motionärerna beskriver att möjligheterna för elever att utöva lektioner i idrott 
och hälsa inomhus är minimala då den gymnastiksal som finns på Myråsskolan 
inte uppfyller dagens krav på en funktionell idrottshall. 

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och 
Folkhälsonämnden som tillstyrker motionen, samt Lokalförsörjningsnämnden 
som inkluderar idrottshall i förstudie avseende Myråsskolan om- och 
tillbyggnad. 

Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudie avseende om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan. Lokalförsörjningsnämnden har inkommit med en 
projekteringsframställan avseende projektet som behandlas av 
Kommunstyrelsen i januari (KS 2018-00849). Av projekteringsframställan 
framgår att det i projektet planeras för en fullstor idrottshall som uppfyller 
grundskolans behov. 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C): Ny
idrottshall på Myråsskolan, 2014-02-20
2. Yttrande över motion av  Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson
(C): Ny idrottshall på Myråsskolan från Fritids- och folkhälsonämnden, 2014-
04-09
3. Yttrande över motion av  Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson
(C): Ny idrottshall på Myråsskolan från Lokalförsörjningsnämnden, 2014-04-11
2. Yttrande över motion av  Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson
(C): Ny idrottshall på Myråsskolan från Stadsdelsnämnd Öster, 2014-04-29

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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MOTION  2014-02-20 
Centerpartiet  Kommunfullmäktige 

Ny idrottshall på Myråsskolan! 

Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och 
mellanstadieskolor. Möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa 
inomhus är dock minimala då den gymnastiksal som finns på Myråsskolan inte ens med god 
vilja kan sägas uppfylla dagens krav på en funktionell idrottshall. Mot bakgrund av att många 
barn och ungdomar inte rör på sig så mycket som vore önskvärt i dagens samhälle har ämnet 
idrott och hälsa blivit allt viktigare. Ämnet i sig syftar till att eleverna ska utveckla allsidiga 
rörelseförmågor, att de ska få ett intresse för friluftsliv och att de ska vara fysiskt aktiva.  

Myråsskolan har ett fint läge i Brämhult, så möjligheter att undervisa eleverna i friluftsliv 
saknas inte. Värre är det med den del av idrottslektionerna som spenderas inne och som 
kräver tillgång till ytor och till redskap. Idrottshallen vid Myråsskolan är en av kommunens 
minsta och mäter endast 10 x 16 meter, en standardhall uppgår till 20 x 40 meter.  

Myråsskolan har idag nästan 500 elever, från förskolan upp till årskurs 6, och dessa behöver 
få en bättre idrottshall för att kunna tillgodogöra sig ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt. Det 
är därför viktigt utifrån elevernas behov att de får en ändamålsenlig idrottshall.  

Vi i Centerpartiet yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar att 
  
– En ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose 
skolans behov. 

Kerstin Hermansson (C) 

Cecilia Andersson (C) 
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 BESLUT 1 (1) 
 
 Sammanträdesdatum 2014-04-23 
 2014/SDNO0021 
Handläggare 
Göran Carlsson 

   
   Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss, motion: Ny idrottshall på Myråsskolan 
 
Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen – Ny idrottshall på Myråsskolan 
under förutsättning att projektet inte äventyrar en eventuell kommande om- och tillbyggnad 
av skollokalerna på Myråsskolan. 

 
Nämndens yttrande  
 
I motionen beskrivs att nuvarande gymnastiksal på Myråsskolan inte uppfyller dagens krav 
på en funktionell idrottshall. Motionären pekar på att en bättre idrottshall behövs för att 
skolans elever bättre ska kunna tillgodogöra sig ämnet idrott och hälsa på ett bra sätt. 
 
Stadsdelsnämnden Öster är positiv till satsningar som kan leda till att barn och ungdomar är 
fysiskt aktiva i tidiga åldrar. Ändamålsenliga och funktionella lokaler och anläggningar är 
självklart viktigt för att understödja hälsa och friskvård. 
 
När det gäller Myråsskolan har Stadsdelsnämnden Öster 2013-03-26 hos 
Lokalförsörjningsnämnden begärt en förstudie och kostnadsberäkning av en om- och 
tillbyggnad av skolan. Förstudien beräknas vara genomförd under våren 2014. I förstudien 
belyses upprustningsbehov av bland annat matsalsbyggnaden, skolgården, entrédelen samt 
att skolan i dagsläget saknar ändamålsenliga lokaler för bildlektioner, skolbibliotek, 
grupprum samt arbetsplatser för pedagogisk personal. Förstudien bör ta hänsyn till en 
eventuell ombyggnad/tillbyggnad av en idrottshall. Placeringen av en idrottshall bör ske 
utifrån en helhetssyn på hela området.   
 
Stadsdelsnämnden Öster menar att det i den kommande investeringsplanen för Borås Stad 
finns skäl att prioritera Myråsskolans eventuella om- och tillbyggnad före en eventuell 
idrottshall. 
 
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER 
 
 
 
Ulf Sjösten   Inger Krefors 
Ordförande  Ställföreträdande tf Stadsdelschef 
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1 (1) 

 
Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare 
Lokalresursavdelningen     2014-03-25                 2014LN/0045  821      Kommunstyrelsen 

           Stadsdelsnämnden Öster
  
  

Motion: Ny idrottshall på Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig gällande ovanstående Motion daterad  
2014-02-20.  
 
Motionen innehåller ett yrkande om att en om/till eller nybyggnad av Idrottshall vid Myråsskolan. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit en hemställan från Stadsdelsnämnden Öster gällande att 
inleda en förstudie och kostnadsberäkning för om- och tillbyggnad av Myråsskolan (2013SDNO 
0154). 
 
Framställan beskriver ett behov av renovering/tillbyggnad av: 
 

 Matsalsbyggnad med tillhörande mottagningskök alt tillagningskök 
 Bildsal 
 Skolbibliotek 
 Arbetsplatser för pedagogisk personal 
 Konferensrum samt grupprum för undervisning 
 Upprustning av skolgård samt skolans entrédel 
 Ersättningslokaler (tillbyggnad) för nuvarande paviljong 

 
 
En ny idrottshall ingår inte i det lokalbehov som Stadsdelen har prioriterat i lokalresursplanen, vilket 
gör att Lokalförsörjningsnämnden inte utan att Stadsdelen inkommer med en framställan och ett 
anläggningsråd hålls, kan inkludera detta i projektet.  
 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att Lokalförsörjningsnämnden kan inkludera Idrottshallen i 
förstudien under förutsättning att Stadsdelsnämnden Öster hemställer om det. 

 
 
 
 
 
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Falco Güldenpfennig 
Ordförande     

Rune Henriksson 
Ställföreträdande förvaltningschef 

 
     
 

      

REMISSVAR
Sida
1(2) 

Datum 
2014-03-25 

Diarienummer
2014/FF0032

Tommy Jingfors, 033 - 357366 

 Kommunstyrelsen 

Yt t rande över  ny idro t t sha l l  på Myråssk olan
Kommunstyrelsens diarienummer:  

 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på 
Myråsskolan. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad 
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan 
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett 
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga 
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid.

Nämndens yttrande i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till 
Kommunfullmäktige yrkat att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid 
Myråsskolan för att bättre tillgodose skolans behov. Motionärerna skriver att 
möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa inomhus är 
minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en funktionell 
idrottshall. Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största 
låg- och mellanstadieskolor. 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad 
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan 
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett 
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga 
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid. 
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Avdelning Nämnddatum Diarienummer Mottagare 
Lokalresursavdelningen     2014-03-25                 2014LN/0045  821      Kommunstyrelsen 

           Stadsdelsnämnden Öster
  
  

Motion: Ny idrottshall på Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig gällande ovanstående Motion daterad  
2014-02-20.  
 
Motionen innehåller ett yrkande om att en om/till eller nybyggnad av Idrottshall vid Myråsskolan. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit en hemställan från Stadsdelsnämnden Öster gällande att 
inleda en förstudie och kostnadsberäkning för om- och tillbyggnad av Myråsskolan (2013SDNO 
0154). 
 
Framställan beskriver ett behov av renovering/tillbyggnad av: 
 

 Matsalsbyggnad med tillhörande mottagningskök alt tillagningskök 
 Bildsal 
 Skolbibliotek 
 Arbetsplatser för pedagogisk personal 
 Konferensrum samt grupprum för undervisning 
 Upprustning av skolgård samt skolans entrédel 
 Ersättningslokaler (tillbyggnad) för nuvarande paviljong 

 
 
En ny idrottshall ingår inte i det lokalbehov som Stadsdelen har prioriterat i lokalresursplanen, vilket 
gör att Lokalförsörjningsnämnden inte utan att Stadsdelen inkommer med en framställan och ett 
anläggningsråd hålls, kan inkludera detta i projektet.  
 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att Lokalförsörjningsnämnden kan inkludera Idrottshallen i 
förstudien under förutsättning att Stadsdelsnämnden Öster hemställer om det. 

 
 
 
 
 
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Falco Güldenpfennig 
Ordförande     

Rune Henriksson 
Ställföreträdande förvaltningschef 

 
     
 

      

REMISSVAR
Sida
1(2) 

Datum 
2014-03-25 

Diarienummer
2014/FF0032

Tommy Jingfors, 033 - 357366 

 Kommunstyrelsen 

Yt t rande över  ny idro t t sha l l  på Myråssk olan
Kommunstyrelsens diarienummer:  

 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på 
Myråsskolan. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad 
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan 
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett 
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga 
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid.

Nämndens yttrande i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till 
Kommunfullmäktige yrkat att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid 
Myråsskolan för att bättre tillgodose skolans behov. Motionärerna skriver att 
möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa inomhus är 
minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en funktionell 
idrottshall. Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största 
låg- och mellanstadieskolor. 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad 
rörelse och motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan 
ger barn och ungdomar stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett 
folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara för barn och unga, utan även för unga 
vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid. 
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Förvaltningens övervägande 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen konstaterar att motionen i första hand avser att 
förbättra förutsättningarna för skoleleverna på låg- och mellanstadiet. I Fritids- och 
folkhälsonämndens prioriteringar i lokalresursplanen 2015-2017 finns inte 
Myråsskolan med som en prioriterad hall. Dock är förvaltningen positiv till initiativet 
som även kommer att förbättra förutsättningarna för stadens föreningsliv att nyttja 
hallen på kvällar och helger. 

Den nuvarande idrottshallen har en låg utnyttjandegrad, ca 27% beläggning, på kvällar 
och helger. Anledningen är hallens storlek och de begränsade förutsättningarna att 
bedriva en funktionell verksamhet. En fullstor idrottshall i Borås har i genomsnitt en 
beläggning på ca 90%. 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen ett steg i rätt riktning. Ju bättre 
förutsättningar barn och ungdomar får att bedriva fysisk aktivitet, desto större chans 
till ett ökat välbefinnande. Ett framgångsexempel är ”Bunkefloprojektet” som 
startade 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö. Här har man 
medvetet i många år arbetat för att stödja en ny livsstil med ökad fysisk aktivitet under 
skoltid. Bunkeflomodellen har högsta ackreditering politiskt, idrottsligt och 
forskningsmässigt. 

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 

Ordförande 

Cecilia Andersson  

 

  Förvaltningschef 

  Tommy Jingfors 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2014-04-03 
 

 1(1) 

 
 

§ 35  2014/FF0032 

Yttrande över motion om ny idrottshall på Myråsskolan 
 

Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat 
att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose 
skolans behov. Motionärerna skriver att möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott 
och hälsa inomhus är minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en 
funktionell idrottshall.  
 
Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och 
mellanstadieskolor. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad rörelse och 
motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan ger barn och ungdomar 
stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen bra 
inte bara för barn och unga, utan även för unga vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- 
och helgtid. 
 
Beslut 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på Myråsskolan. 

 
  

Vid protokollet  
 
 

 

Malin Andersson Tommy Jingfors 
Sekreterare Förvaltningschef 
  
Justeras 2014-04-08  
 
   

 
 

Cecilia Andersson Ann-Katrin Kjöllerström 
Ordförande  

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-04-09. 
 
 
 
Malin Andersson 
Sekreterare 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 479

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2014-04-03 
 

 1(1) 

 
 

§ 35  2014/FF0032 

Yttrande över motion om ny idrottshall på Myråsskolan 
 

Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat 
att en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose 
skolans behov. Motionärerna skriver att möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott 
och hälsa inomhus är minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en 
funktionell idrottshall.  
 
Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och 
mellanstadieskolor. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad rörelse och 
motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan ger barn och ungdomar 
stora möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen bra 
inte bara för barn och unga, utan även för unga vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- 
och helgtid. 
 
Beslut 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på Myråsskolan. 

 
  

Vid protokollet  
 
 

 

Malin Andersson Tommy Jingfors 
Sekreterare Förvaltningschef 
  
Justeras 2014-04-08  
 
   

 
 

Cecilia Andersson Ann-Katrin Kjöllerström 
Ordförande  

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-04-09. 
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Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande i de delar som endast 
rör Grundskolenämnden samt avstyrker de övriga förslagen. 

Ungdomsrådet avslår motionen.  

Nämndernas och ungdomsrådet yttranden redovisas som bilagor. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bedömer att yrkandena om de åtgärder som anges i motionen, till 
stor del redan tillämpas i skolornas kostverksamhet.  

Avseende specialkost har Kommunstyrelsen 18 juni 2018 beslutat om Regler för 
specialkost    I reglerna anges att specialkost serveras av medicinska skäl, av religiösa 
eller etiska skäl samt personlig kost då barnets behov är av medicinsk eller 
neuropsykiatrisk karaktär. 

Avseende att se över och utvärdera möjligheten till ett större matutbud - lagad av äldre 
elever i de praktiska gymnasieskolorna, konstaterar Kommunstyrelsen att eleverna i 
gymnasieskolan genomgår utbildning. I läroplan och övriga styrdokument anges vad 
som ska ingå i utbildningen och att eleverna ska tillaga skolmåltider ingår inte i 
uppdraget för utbildningen.  

Gällande att utvärdera bufféservering i kommunens skolkök och att se över 
möjligheten ett utökat matutbud följer kostverksamheten upp elevernas synpunkter, 
bland  annat genom  matråd på skolorna.  

Avseende sista att-satsen om användande av eventuella resursöverskott är det 
nämnderna som beslutar hur medlen ska fördelas inom nämndens verksamheter. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås 

 Beslutsunderlag 
1. Motion En mätt elev är en produktiv elev, 2017-09-20
2. Grundskolenämndens yttrande, 2017-11-29
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2018-02-05
4. Ungdomsrådets yttrande2017-10-30

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 

Nr 19
Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) och  
Björn Qvarnström (SD): En mätt elev är en produktiv 
elev!
2019-01-21 Dnr KS 2017-00633 622

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-01-21

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00633 622

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) och  Björn 
Qvarnström (SD): En mätt elev är en produktiv elev! 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår med 11 röster mot 2 Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande. 

 Ärendet i sin helhet 
Patric Silfverklinga (SD) och  Björn Qvarnström  (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 lämnat rubricerad motion. 

I  motionen yrkas: 

att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl 
föreligger. 

att  Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett 
samverkansuppdrag med berörda nämnder för att se över, och 
utvärdera, möjligheten till ett större matutbud - lagad av äldre elever i de 
praktiska gymnasieskolorna.  

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att utvärdera 
bufféservering i kommunens skolkök.  

att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta kontakt 
med Västra Götalands Regionen i syfte att se över möjligheten till ett 
utökat matutbud och eventuella kostnadseffektiviseringar med 
bibehållen eller förbättrad matkvalitet.  

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att använda 
eventuella resursöverskott till den generella verksamheten, ökad 
studiekvalitet, trygghet och trivsel, rekrytera samt bibehålla person 

Motionen har sänts på remiss till Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden samt till  Ungdomsrådet. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  21 februari 2019

 B 481

Borås Stad
Sida
2(2)

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande i de delar som endast 
rör Grundskolenämnden samt avstyrker de övriga förslagen. 

Ungdomsrådet avslår motionen.  

Nämndernas och ungdomsrådet yttranden redovisas som bilagor. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen bedömer att yrkandena om de åtgärder som anges i motionen, till 
stor del redan tillämpas i skolornas kostverksamhet.  

Avseende specialkost har Kommunstyrelsen 18 juni 2018 beslutat om Regler för 
specialkost    I reglerna anges att specialkost serveras av medicinska skäl, av religiösa 
eller etiska skäl samt personlig kost då barnets behov är av medicinsk eller 
neuropsykiatrisk karaktär. 

Avseende att se över och utvärdera möjligheten till ett större matutbud - lagad av äldre 
elever i de praktiska gymnasieskolorna, konstaterar Kommunstyrelsen att eleverna i 
gymnasieskolan genomgår utbildning. I läroplan och övriga styrdokument anges vad 
som ska ingå i utbildningen och att eleverna ska tillaga skolmåltider ingår inte i 
uppdraget för utbildningen.  

Gällande att utvärdera bufféservering i kommunens skolkök och att se över 
möjligheten ett utökat matutbud följer kostverksamheten upp elevernas synpunkter, 
bland  annat genom  matråd på skolorna.  

Avseende sista att-satsen om användande av eventuella resursöverskott är det 
nämnderna som beslutar hur medlen ska fördelas inom nämndens verksamheter. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås 

 Beslutsunderlag 
1. Motion En mätt elev är en produktiv elev, 2017-09-20
2. Grundskolenämndens yttrande, 2017-11-29
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2018-02-05
4. Ungdomsrådets yttrande2017-10-30

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
2019-01-21 

KU1 – Svar på motion 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

att bifalla den första (specialkost), tredje (bufféservering) samt fjärde (VGR) att-satsen. 

att anse att-sats två och fem vara besvarade. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
2019-01-21 

KU1 – Svar på motion 

Alternativt beslutsförslag 

Religiösa och etiska skäl till individuella val är, precis som de låter, individuella val. Därmed ska 

individuella preferenser belasta individen själv och inte skattekollektivet. Man har uppenbarligen 

även missat intentionen med denna motion då syftet dels var att skapa ett tillfredsställande 

matutbud i den omfattningen att behovet av specialkost inte skulle existera. Avslutningsvis måste 

likabehandlingsprincipen stå över individuella preferenser på grund av religiösa eller etiska skäl. 

Vi noterar att mattillagning av äldre elever inte är genomförbar på grund av läroplan och övriga 

styrdokument. Till följd av detta tackar vi för svaret. 

I svaret framgår det att Borås Stads skolrestauranger har två, ibland tre, rätter att välja mellan samt 

där tillhörande salladsbuffé. Tolkningen av buffé verkar vara olika mellan motionärernas mening och 

den styrande konstellationen. Vår uppfattning av buffé innebär att elever kan gå flera gånger och 

välja olika rätter varje gång. En valfrihet mellan två olika rätter kan därmed knappast ingå i 

definitionen av buffé. Fortsättningsvis är denna skrivelse anmärkningsvärd då utbudet uppenbarligen 

är otillräcklig då det finns ett behov av specialkost av religiösa/etiska skäl. 

Vi noterar även att man utelämnat svar för att-satsen avseende en kontakt med Västra 

Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och eventuella 

kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. Den enda skrivelse som rör 

denna att-sats är från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden där man konstaterar att 

”nyttjandegraden och effektiviteten är hög redan nu”. Självklart är det väldigt positivt att man har 

denna bild där man verkar tro sig vara fulländad, dock är vi inte lika fullt övertygade.  

Avslutningsvis har ett yttrande från Borås Ungdomsråd inkommit där man konstaterar att upplägget 

av skolmat är tillfredsställande. Detta återspeglar dock inte den bild som framkommit  i samband 

med besök och samtal med elever. Vi ser självklart positivt på att elever från vissa skolor är 

tillfredsställda med gällande matutbud, men då det finns andra uppfattningar från andra elever så 

frågar vi oss om det finns standardavvikelser mellan Borås Stads skolor som lett till denna slutsats.  
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Kommunstyrelsen 
2019-01-21 

KU1 – Svar på motion 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

att bifalla den första (specialkost), tredje (bufféservering) samt fjärde (VGR) att-satsen. 

att anse att-sats två och fem vara besvarade. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
2019-01-21 

KU1 – Svar på motion 

Alternativt beslutsförslag 

Religiösa och etiska skäl till individuella val är, precis som de låter, individuella val. Därmed ska 

individuella preferenser belasta individen själv och inte skattekollektivet. Man har uppenbarligen 

även missat intentionen med denna motion då syftet dels var att skapa ett tillfredsställande 

matutbud i den omfattningen att behovet av specialkost inte skulle existera. Avslutningsvis måste 

likabehandlingsprincipen stå över individuella preferenser på grund av religiösa eller etiska skäl. 

Vi noterar att mattillagning av äldre elever inte är genomförbar på grund av läroplan och övriga 

styrdokument. Till följd av detta tackar vi för svaret. 

I svaret framgår det att Borås Stads skolrestauranger har två, ibland tre, rätter att välja mellan samt 

där tillhörande salladsbuffé. Tolkningen av buffé verkar vara olika mellan motionärernas mening och 

den styrande konstellationen. Vår uppfattning av buffé innebär att elever kan gå flera gånger och 

välja olika rätter varje gång. En valfrihet mellan två olika rätter kan därmed knappast ingå i 

definitionen av buffé. Fortsättningsvis är denna skrivelse anmärkningsvärd då utbudet uppenbarligen 

är otillräcklig då det finns ett behov av specialkost av religiösa/etiska skäl. 

Vi noterar även att man utelämnat svar för att-satsen avseende en kontakt med Västra 

Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och eventuella 

kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. Den enda skrivelse som rör 

denna att-sats är från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden där man konstaterar att 

”nyttjandegraden och effektiviteten är hög redan nu”. Självklart är det väldigt positivt att man har 

denna bild där man verkar tro sig vara fulländad, dock är vi inte lika fullt övertygade.  

Avslutningsvis har ett yttrande från Borås Ungdomsråd inkommit där man konstaterar att upplägget 

av skolmat är tillfredsställande. Detta återspeglar dock inte den bild som framkommit  i samband 

med besök och samtal med elever. Vi ser självklart positivt på att elever från vissa skolor är 

tillfredsställda med gällande matutbud, men då det finns andra uppfattningar från andra elever så 

frågar vi oss om det finns standardavvikelser mellan Borås Stads skolor som lett till denna slutsats.  
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Buffékonceptet har redan prövats i andra kommuner, bland annat i Trelleborgs kommun, där resultatet 
från en bufféservering visat sig vara ett mindre svinn samt ett betydligt högre nöjdhetsindex än 
tidigare. Kostnaderna har samtidigt varit oförändrade(!). Att minska svinnet i de kommunala 
serveringarna ligger i linje med vad som stipuleras i antagna hållbarhetsmål och bör därför vara en 
prioriterad fråga för kommunen. 

Till följd av ovanstående information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl föreligger. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett samverkansuppdrag med 
 berörda nämnder för att se över, och utvärdera, möjligheten till ett större matutbud - 
 lagad av äldre  elever i de praktiska gymnasieskolorna. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att utvärdera bufféservering i 
 kommunens skolkök. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta kontakt med Västra 
 Götalands Regionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och 
 eventuella kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att använda eventuella 
 resursöverskott till den generella verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och 
 trivsel, rekrytera samt bibehålla personal. 

 

För Sverigedemokraterna, 

Patric Silfverklinga 
Björn Qvarnström 

En mätt elev är en produktiv elev! 

Den 28 september 2015 publicerade Borås Tidning en artikel där en 11 år gammal elev valde att starta 
en namnsamling bland sina skolkamrater för att få till en förändring kring skolmaten. Fortsättningsvis 
publicerade Borås Tidning en debattartikel den 17 januari 2017 där skribenten påtalade sin mening 
kring "vegonorm" - ett köttfritt alternativ.  

Ovanstående exempel är endast två röster i en stad med nu över 110 000 invånare. Borås Stad är en 
stad som fortsätter att växa, och med tillväxten även de många olika åsikterna och önskemålen från 
eleverna. Det vore dock ett kostsamt, om inte omöjligt, uppdrag att individuellt erbjuda varje elev sitt 
önskemål. Däremot kan Borås Stad se över möjligheter som främjar eleverna önskemål samtidigt som 
ekonomiska resurser inte behöver omfördelas från andra viktiga verksamheter. 

Grundskoleförvaltningen har dock enligt uppgift meddelat att ca 34 procent av eleverna i Borås Stads 
skolor någon form av specialkost, varav endast i ca 8 procent av ärendena föreligger medicinska skäl. 
Detta föranleder en merkostnad om ca 7–8 mnkr i Grundskolenämndens budget - resurser som kan 
omprioriteras till att förstärka matutbud, matkvalitet och den generella verksamheten. Borås Stad bör 
vara en stad som endast serverar specialkost utifrån medicinska skäl - där stort beaktande tas till 
ekologisk och närproducerade livsmedel - och med ett grundläggande mål om så god kvalitet och brett 
utbud som möjligt för samtliga elever.  

I skollagen 10 kap. 10 § återfinns följande text, "Eleverna ska utan kostnad [...] erbjudas näringsriktiga 
skolmåltider". Pararellt kan följande stycke utläsas ur Kommunallagen 2 kap. 2 §, "Kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". 
Medicinska skäl är ett obestriderligt skäl för en elev att serveras specialkost, därmed ska även denna 
möjlighet ej rubbas eller förändras. 

Bufféservering är ett annat alternativ som provas runtom i landet, och innebär att det serveras flertalet 
rätter och att eleverna utifrån dessa rätter själva väljer vad de vill äta. Detta kan givetvis göras på mer 
än ett sätt. Exempelvis kan en rätt varje dag vara enligt en fastlagd meny medans personalen i köket 
ges fritt utrymme att tillaga övriga maträtter i buffén- vilket givetvis möjliggör för ökad kreativitet och 
effektivitet - samt en förbättrad arbetsmiljö för den anställde. 
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Buffékonceptet har redan prövats i andra kommuner, bland annat i Trelleborgs kommun, där resultatet 
från en bufféservering visat sig vara ett mindre svinn samt ett betydligt högre nöjdhetsindex än 
tidigare. Kostnaderna har samtidigt varit oförändrade(!). Att minska svinnet i de kommunala 
serveringarna ligger i linje med vad som stipuleras i antagna hållbarhetsmål och bör därför vara en 
prioriterad fråga för kommunen. 

Till följd av ovanstående information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl föreligger. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett samverkansuppdrag med 
 berörda nämnder för att se över, och utvärdera, möjligheten till ett större matutbud - 
 lagad av äldre  elever i de praktiska gymnasieskolorna. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att utvärdera bufféservering i 
 kommunens skolkök. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta kontakt med Västra 
 Götalands Regionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och 
 eventuella kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att använda eventuella 
 resursöverskott till den generella verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och 
 trivsel, rekrytera samt bibehålla personal. 

 

För Sverigedemokraterna, 

Patric Silfverklinga 
Björn Qvarnström 
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• att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att 
använda eventuella resursöverskott till den generella 
verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och trivsel, rekrytera 
samt bibehålla personal. 

 

Grundskolenämnden avstyrker motionen, då de yrkanden som föreslås redan är 
genomförda, alternativt pågående, inom grundskolornas skolrestauranger.   

Grundskoleförvaltningens kostverksamhet arbetar med att skapa nya riktlinjer 
för specialkost inom skolan. En del av detta arbete kan komma att innebära att 
vissa specialkoster innefattas i den ordinarie bufféserveringen.  

Kostverksamheten har sedan många år tillbaka ett samarbete med de praktiska  

gymnasieskolorna där gymnasieelever både genomför praktik eller går som 
lärling i grundskolornas kök.    

Borås Stads skolrestauranger har två, ibland tre, rätter att välja mellan samt där 
till-hörande salladsbuffé.  

Kostverksamheten har ett utvecklat samarbete med elever genom matråd på 
varje skola. Där igenom utvecklas och förbättras matsedeln kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström(SD): En mätt elev 
är en produktiv elev! 
                               

Samverkan 
Information i FSG 2017-11-21. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Bagge 
Handläggare 
033 358062 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-11-28 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2017-00199 
291 

  

 
  

 

Remiss: Motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn 
Qvarnström(SD): En mätt elev är en produktiv elev! 
(2017/KS0633), till Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden samt Ungdomsrådet 

Beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen: En mätt elev är en produktiv elev! 
samt översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. 
Grundskolenämnden avstyrker motionen, då de yrkanden som föreslås redan är 
genomförda, alternativt pågående, inom grundskolornas skolrestauranger.                 

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion: En mätt elev 
är en produktiv elev!. Motionärer föreslår att Kommunfullmäktige beslutar: 

• att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska 
skäl föreligger. 

• att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett 
samverkansupp-drag med berörda nämnder för att se över, och 
utvärdera, möjligheten till ett större matutbud lagad av äldre 
elever i de praktiska gymnasieskolorna. 

• att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att 
utvärdera buffé-servering i kommunens skolkök. 

• att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta 
kontakt med Västra Götalands Regionen i syfte att se över 
möjligheten till ett utökat mat-utbud och eventuella 
kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller för-bättrad 
matkvalitet. 
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• att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att 
använda eventuella resursöverskott till den generella 
verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och trivsel, rekrytera 
samt bibehålla personal. 

 

Grundskolenämnden avstyrker motionen, då de yrkanden som föreslås redan är 
genomförda, alternativt pågående, inom grundskolornas skolrestauranger.   

Grundskoleförvaltningens kostverksamhet arbetar med att skapa nya riktlinjer 
för specialkost inom skolan. En del av detta arbete kan komma att innebära att 
vissa specialkoster innefattas i den ordinarie bufféserveringen.  

Kostverksamheten har sedan många år tillbaka ett samarbete med de praktiska  

gymnasieskolorna där gymnasieelever både genomför praktik eller går som 
lärling i grundskolornas kök.    

Borås Stads skolrestauranger har två, ibland tre, rätter att välja mellan samt där 
till-hörande salladsbuffé.  

Kostverksamheten har ett utvecklat samarbete med elever genom matråd på 
varje skola. Där igenom utvecklas och förbättras matsedeln kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström(SD): En mätt elev 
är en produktiv elev! 
                               

Samverkan 
Information i FSG 2017-11-21. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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- att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl 
föreligger.  

Nämndens kommentar: I motionen anges att över 30 procent av eleverna har 
specialkost idag. Detta är ett mått som avser grundskolan. I gymnasieskolan 
förekommer specialkost, men inte i denna omfattning. Elev kan ansöka om 
specialkost via en blankett som finns på Borås-webben. Specialkost är förutom 
medicinska allergier även bland annat vegetarisk kost eller har en koppling till 
religiösa skäl.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått 
information om att det pågår en utredning i grundskolan avseende specialkost i 
denna skolform. Nämnden anser utredningen ska avvaktas innan beslut fattas 
om eventuella förändringar. Nämnden avstyrker förslaget.  
 

- att kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett 
samverkansuppdrag med berörda nämnder för att se över, och 
utvärdera, möjligheten till ett större matutbud – lagad av äldre elever i 
de praktiska gymnasieskolorna.  

Nämndens kommentar: På Almåsgymnasiet finns Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet som är ett yrkesprogram. För utbildningen finns ett 
stort antal kurser som eleverna läser, enligt en studieplan. Kurserna är både 
praktiska och teoretiska, delar av utbildningen görs som APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Vissa av de praktiska kurserna handlar om matlagning och eleverna 
kan vara med och tillaga mat till exempel till skolans restaurang. Denna 
matlagning ingår som en del i elevernas utbildning. Att öka volymen till att 
handla om matlagning inom skolmåltid låter sig inte göras inom ramen för 
elevernas utbildning. Det är således inte möjligt utifrån studieplanen  
att eleverna skulle tillaga skolmat såsom det föreslås i motionen.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att  
elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet genomför utbildning och i 
detta inryms inte att tillaga skolmåltider. Nämnden avstyrker förslaget.  
 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att upprätta 
kontakt med Västra Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten 
till ett utökat matutbud och eventuella kostnadseffektiviseringar med 
bibehållen eller förbättrad matkvalitet.  

Nämndens kommentar: Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är nyttjandegraden och effektiviteten hög redan nu.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 
förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion En mätt elev är en produktiv elev 
2. Blankett för ansökan om specialkost                                

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE  
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-01-30 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2017-00179 
622 

  

 
  

 

Remiss- Motion En mätt elev är en produktiv elev! 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen 
 
Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet..  

Sammanfattning 
I motionen En mätt elev är en produktiv elev föreslås att Kommunfullmäktige 
beslutar om en rad åtgärder som rör skolmåltider. Förslagen rör omfattningen 
av specialkost, utökat matutbud, gymnasielever sköter tillagning, förbättrad 
matkvalitet genom samverkan med VGR samt utvärdering av bufféservering i 
grundskolan. Därutöver föreslås att Grundskolenämnden ska använda 
eventuella resursöverskott till en rad olika åtgärder. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande i de delar av 
förslaget som endast rör Grundskolenämnden och avstyrker gällande de övriga 
förslagen. 
             

Ärendet i sin helhet 
I motionen En mätt elev är en produktiv elev föreslås att Kommunfullmäktige 
beslutar om en rad åtgärder som rör skolmåltider.  
 
Två av förslagen rör enbart Grundskolenämnden. Dessa är utvärdering av 
bufféservering och användning av eventuella resursöverskott. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande avseende dessa.  
 
Övriga förslag presenteras och kommenteras nedan: 
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- att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl 
föreligger.  

Nämndens kommentar: I motionen anges att över 30 procent av eleverna har 
specialkost idag. Detta är ett mått som avser grundskolan. I gymnasieskolan 
förekommer specialkost, men inte i denna omfattning. Elev kan ansöka om 
specialkost via en blankett som finns på Borås-webben. Specialkost är förutom 
medicinska allergier även bland annat vegetarisk kost eller har en koppling till 
religiösa skäl.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått 
information om att det pågår en utredning i grundskolan avseende specialkost i 
denna skolform. Nämnden anser utredningen ska avvaktas innan beslut fattas 
om eventuella förändringar. Nämnden avstyrker förslaget.  
 

- att kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett 
samverkansuppdrag med berörda nämnder för att se över, och 
utvärdera, möjligheten till ett större matutbud – lagad av äldre elever i 
de praktiska gymnasieskolorna.  

Nämndens kommentar: På Almåsgymnasiet finns Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet som är ett yrkesprogram. För utbildningen finns ett 
stort antal kurser som eleverna läser, enligt en studieplan. Kurserna är både 
praktiska och teoretiska, delar av utbildningen görs som APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Vissa av de praktiska kurserna handlar om matlagning och eleverna 
kan vara med och tillaga mat till exempel till skolans restaurang. Denna 
matlagning ingår som en del i elevernas utbildning. Att öka volymen till att 
handla om matlagning inom skolmåltid låter sig inte göras inom ramen för 
elevernas utbildning. Det är således inte möjligt utifrån studieplanen  
att eleverna skulle tillaga skolmat såsom det föreslås i motionen.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att  
elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet genomför utbildning och i 
detta inryms inte att tillaga skolmåltider. Nämnden avstyrker förslaget.  
 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att upprätta 
kontakt med Västra Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten 
till ett utökat matutbud och eventuella kostnadseffektiviseringar med 
bibehållen eller förbättrad matkvalitet.  

Nämndens kommentar: Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är nyttjandegraden och effektiviteten hög redan nu.  
Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 
förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
1. Motion En mätt elev är en produktiv elev 
2. Blankett för ansökan om specialkost                                
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Borås Stads Ungdomsråd 
Malin Yderhag, tfn 35 82 02 

2017-10-30 Diarienummer             
2017-00633 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på remiss; Motion, En mätt elev är en 
produktiv elev. 
 
 

Borås Stads Ungdomsråds beslut 
Borås stads Ungdomsråd har tagit del av motionen, En mätt elev är en produktiv elev. 
Vid stormöte den 25 oktober 2017 beslutade rådet att avslå motionen med följande 
synpunkt: 
 

- Vi är nöjda med upplägg av skolmat, om några ändringar ska göras så är det 
att den ska vara av högre kvalité och ökat näringsinnehåll. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Malin Yderhag 

Ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet 

 

 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Samverkan 
FSG 2018-01-17 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 
Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 
Utbildningschef 
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 REMISSVAR 

Sida 
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Borås Stads Ungdomsråd 
Malin Yderhag, tfn 35 82 02 

2017-10-30 Diarienummer             
2017-00633 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på remiss; Motion, En mätt elev är en 
produktiv elev. 
 
 

Borås Stads Ungdomsråds beslut 
Borås stads Ungdomsråd har tagit del av motionen, En mätt elev är en produktiv elev. 
Vid stormöte den 25 oktober 2017 beslutade rådet att avslå motionen med följande 
synpunkt: 
 

- Vi är nöjda med upplägg av skolmat, om några ändringar ska göras så är det 
att den ska vara av högre kvalité och ökat näringsinnehåll. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Malin Yderhag 

Ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet 

 

 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Samverkan 
FSG 2018-01-17 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 
Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 
Utbildningschef 
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Nr 20
Svar på motion av Ida Legnemark (V):  
Arbetsterapeuter i skolan.

2019-01-21 Dnr KS 2018-00084 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00084 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsterapeuter i 
skolan. 

Kommunstyrelsens besluta 
Kommunstyrelsen föreslår med 10 röster mot 1, 2 avstår, Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad. 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande.          

Sammanfattning 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-17 lämnat in 
förslaget att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i Borås Stads elevhälsoteam 
genomförs.           

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.    

Med hänsyn till vad som framkommit i remissvaren, samt i utredningen om 
organisationen av elevhälsan i grundskolan,  bedömer Kommunstyrelsen det som 
rimligt att nämnderna själva avgör vilka kompetenser som behövs inom elevhälsan, 
utöver vad som anges i Skollagen1. Det som hittills har framkommit är behov av 
logopedkompetens.  

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-17 lämnat in 
förslaget att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i Borås Stads elevhälsoteam 
genomförs.           

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.   

Grundskolenämnden tillstyrker motionen, med tillägg att frågan behöver utredas 
vidare i den organisationsöversyn av elevhälsan som pågår. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår ett besvarande av motionen. 
Nämnden svarar att det före ett eventuellt införande, bör utredas om behov finns av 
                                                      
1 Skollagen 2 kap 25 §: För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

en ny yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra alternativ som är möjliga för att tillgodose 
eventuellt behov t ex arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att 
ansvarsfördelningen mellan kommun och region när det gäller yrkesgruppens 
uppdrag klargörs. 

Ungdomsrådet har inte lämnat något svar. Ungdomsrådet är vilande, då det inte varit 
möjligt att hitta ledamöter till rådet.  

Nämndernas yttranden redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsen bedömning 
Både Grundskolenämnden och Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden framhåller 
i sina remissvar, att frågan om arbetsterapeuter i skolan behöver utredas.  I den 
utredning om organisationen av elevhälsan i grundskolan, som Grundskolenämnden 
behandlade 2018-06-19, redovisar arbetsgruppen2 för omorganisation av elevhälsan 
områden som behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Ett område som nämns är  
önskemål om andra professioner i elevhälsan. Arbetsgruppen har även diskuterat 
förslaget om arbetsterapeuter i skolan.  

Grundskolenämnden redovisar i sitt remissvar att en kartläggning av läget i april 
2018, visar att de professioner som elevhälsan påtalar behov av är logopeder, medan 
rektorerna önskar speciallärare och socialpedagoger. Nämnden påtalar även att 
finansieringen vid en eventuell utökning av elevhälsan bör beaktas.  

Med hänsyn till vad som framkommit i remissvaren, samt i utredningen om 
organisationen av elevhälsan i grundskolan,  bedömer Kommunstyrelsen det som 
rimligt att nämnderna själva avgör vilka kompetenser som behövs inom elevhälsan, 
utöver vad som anges i Skollagen3. Det som hittills har framkommit är behov av 
logopedkompetens.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 2018-01-16 
2. Grundskolenämndens yttrande 2018-04-25 
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrande 2018-04-26 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd   Ingegerd Eriksson 

    Avdelningschef 

                                                      
2 Arbetsgruppen består av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, rektor, enhetschef elevhälsa, 
chef kvalitet och utveckling samt fackliga företrädare. Chef för elevhälsan är sammankallande i 
gruppen.  
 
3 Skollagen 2 kap 25 §: För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  
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en ny yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra alternativ som är möjliga för att tillgodose 
eventuellt behov t ex arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att 
ansvarsfördelningen mellan kommun och region när det gäller yrkesgruppens 
uppdrag klargörs. 

Ungdomsrådet har inte lämnat något svar. Ungdomsrådet är vilande, då det inte varit 
möjligt att hitta ledamöter till rådet.  

Nämndernas yttranden redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsen bedömning 
Både Grundskolenämnden och Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden framhåller 
i sina remissvar, att frågan om arbetsterapeuter i skolan behöver utredas.  I den 
utredning om organisationen av elevhälsan i grundskolan, som Grundskolenämnden 
behandlade 2018-06-19, redovisar arbetsgruppen2 för omorganisation av elevhälsan 
områden som behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Ett område som nämns är  
önskemål om andra professioner i elevhälsan. Arbetsgruppen har även diskuterat 
förslaget om arbetsterapeuter i skolan.  

Grundskolenämnden redovisar i sitt remissvar att en kartläggning av läget i april 
2018, visar att de professioner som elevhälsan påtalar behov av är logopeder, medan 
rektorerna önskar speciallärare och socialpedagoger. Nämnden påtalar även att 
finansieringen vid en eventuell utökning av elevhälsan bör beaktas.  

Med hänsyn till vad som framkommit i remissvaren, samt i utredningen om 
organisationen av elevhälsan i grundskolan,  bedömer Kommunstyrelsen det som 
rimligt att nämnderna själva avgör vilka kompetenser som behövs inom elevhälsan, 
utöver vad som anges i Skollagen3. Det som hittills har framkommit är behov av 
logopedkompetens.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 2018-01-16 
2. Grundskolenämndens yttrande 2018-04-25 
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrande 2018-04-26 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd   Ingegerd Eriksson 

    Avdelningschef 

                                                      
2 Arbetsgruppen består av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, rektor, enhetschef elevhälsa, 
chef kvalitet och utveckling samt fackliga företrädare. Chef för elevhälsan är sammankallande i 
gruppen.  
 
3 Skollagen 2 kap 25 §: För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  
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KU2 Alternativt förslag från Vänsterpartiet 
Svar på motion av Ida Legnemark: Arbetsterapeuter i 
skolan 
 
Vänsterpartiet föreslår 
 
Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
Motionen bifalls 
 
  
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Motion 

 

Arbetsterapeuter i skolan 
 

Elevers arbetsmiljö är viktig för deras lärande, för elever i behov av särskilt stöd kan lärmiljön 
ha extra stor betydelse för möjligheten att nå målen i skolan. Att anställa arbetsterapeuter 
som en del av elevhälsoteamet är något som ett antal kommuner i Sverige har prövat i syfte 
att komplettera det övriga elevhälsoteamets kompetens, för att fler elever ska kunna nå sin 
fulla potential.  

 

Arbetsterapeuterna kan bistå med kunskap om hur rätt elevanpassade miljöer byggs upp, 
men de kan också bistå med kunskap om och förskrivning av olika former av hjälpmedel. De 
kan ge enskilda elever stöd i att strukturera upp sitt skolarbete. Vi tror att 
arbetsterapeuternas särskilda kompetens kan bidra till positiv utveckling av Borås Stads 
skolor och inte minst göra skillnad i många elevers vardag. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i Borås Stads elevhälsoteam 
genomförs 

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 

KU2 Alternativt förslag från Vänsterpartiet 
Svar på motion av Ida Legnemark: Arbetsterapeuter i 
skolan 
 
Vänsterpartiet föreslår 
 
Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
Motionen bifalls 
 
  
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål.  
 

Enligt Skolverket utgör elevhälsan en viktig komponent i skolans ansvar att 
skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 
utveckling. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor 
betydelse för att skapa en sådan miljö. De ska stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 
lärande, utveckling och hälsa.  

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Borås har de kompetenser inom 
elevhälsan som skollagen kräver. Det är främst specialpedagogen som har 
uppdraget att stödja lärarna och medverka till att hinder undanröjs för elevens 
lärande.  

En elev som har svårigheter att nå målen ska ha extra anpassningar och vid 
behov särskilt stöd. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev 
med att planera och strukturera sina studier eller att ge eleven extra tydliga 
instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Anpassade läromedel eller 
särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt 
digital teknik med anpassade programvaror kan, ingå inom ramen för extra 
anpassningar. Extra anpassningar kan även utgöras av enstaka 
specialpedagogiska insatser. För elever i stora svårigheter sätts särskilda 
stödinsatser in efter utredning. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 
yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 
utredas vidare. 

Beslutsunderlag 
1. Motion Arbetsterapeuter i skolan 

Samverkan 
FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775  

SKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-24 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Arbetsterapeuter i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår ett besvarande av motionen. 
Före ett eventuellt införande bör följande utredas: Om behov finns av en ny 
yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra alternativ som är möjliga för att tillgodose 
eventuellt behov t ex arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att 
ansvarsfördelningen mellan kommun och region när det gäller yrkesgruppens 
uppdrag klargörs.    

Sammanfattning  
I motionen Arbetsterapeuter i skolan föreslås att Borås ska anställa 
arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra elevhälsan och 
kan, enligt förslaget bland annat bistå med kunskap om anpassning av miljöer 
för elever, med förskrivning av hjälpmedel och stöd i att strukturera skolarbetet. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 
yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 
utredas vidare.  

Ärendet i sin helhet 
I motionen föreslås att Borås i likhet med några andra kommuner i Sverige, ska 
anställa arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna ska kunna bistå med 
kunskap om elevanpassade miljöer, förskriva hjälpmedel av olika slag och stödja 
elever i att strukturera skolarbetet. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra 
elevhälsan. 

Elevhälsa ska, enligt skollagen, finnas i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
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Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål.  
 

Enligt Skolverket utgör elevhälsan en viktig komponent i skolans ansvar att 
skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga 
utveckling. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor 
betydelse för att skapa en sådan miljö. De ska stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 
lärande, utveckling och hälsa.  

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Borås har de kompetenser inom 
elevhälsan som skollagen kräver. Det är främst specialpedagogen som har 
uppdraget att stödja lärarna och medverka till att hinder undanröjs för elevens 
lärande.  

En elev som har svårigheter att nå målen ska ha extra anpassningar och vid 
behov särskilt stöd. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev 
med att planera och strukturera sina studier eller att ge eleven extra tydliga 
instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Anpassade läromedel eller 
särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt 
digital teknik med anpassade programvaror kan, ingå inom ramen för extra 
anpassningar. Extra anpassningar kan även utgöras av enstaka 
specialpedagogiska insatser. För elever i stora svårigheter sätts särskilda 
stödinsatser in efter utredning. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 
yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 
utredas vidare. 

Beslutsunderlag 
1. Motion Arbetsterapeuter i skolan 

Samverkan 
FSG 2018-04-11 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775  

SKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-24 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Arbetsterapeuter i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår ett besvarande av motionen. 
Före ett eventuellt införande bör följande utredas: Om behov finns av en ny 
yrkesgrupp i elevhälsan, vilka andra alternativ som är möjliga för att tillgodose 
eventuellt behov t ex arbetsterapeuter på konsultativ basis samt att 
ansvarsfördelningen mellan kommun och region när det gäller yrkesgruppens 
uppdrag klargörs.    

Sammanfattning  
I motionen Arbetsterapeuter i skolan föreslås att Borås ska anställa 
arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra elevhälsan och 
kan, enligt förslaget bland annat bistå med kunskap om anpassning av miljöer 
för elever, med förskrivning av hjälpmedel och stöd i att strukturera skolarbetet. 

Det stöd som elev har rätt att få i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
ingår i det ordinarie arbetet för lärare och elevhälsans personal. Huruvida en ny 
yrkesroll ska införas i skolan behöver ses mot bakgrund av detta och behöver 
utredas vidare.  

Ärendet i sin helhet 
I motionen föreslås att Borås i likhet med några andra kommuner i Sverige, ska 
anställa arbetsterapeuter i skolan. Arbetsterapeuterna ska kunna bistå med 
kunskap om elevanpassade miljöer, förskriva hjälpmedel av olika slag och stödja 
elever i att strukturera skolarbetet. Arbetsterapeuterna föreslås tillhöra 
elevhälsan. 

Elevhälsa ska, enligt skollagen, finnas i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
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verksamhetschefer. I kartläggningen efterfrågades också om skolorna har 
önskemål av ytterligare professioner i elevhälsan. Enkätsvaren visar att flera av 
elevhälsans personal påtalade behov av logopeder medan rektorer mest önskade 
speciallärare och socialpedagoger. Frågeställningen om fler professioner ska 
organiseras i elevhälsan bör utredas i samband med den organisationsöversyn 
som pågår. Hur en eventuell utökning av fler professioner i elevhälsan ska 
finansieras bör då också beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Arbetsterapeuter i skolan.               

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Johansson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-04-24 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00013 3.5.0.3 
 

  

 

Remiss över motion: Arbetsterapeuter i skolan 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker motionen: Att på försök anställa 
arbetsterapeuter i Elevhälsan i Grundskoleförvaltningen - med tillägg att frågan 
behöver utredas ytterligare i den organisationsöversyn av Elevhälsan som pågår.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på motionen: Arbetsterapeuter i 
skolan. Motionären föreslår att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i 
Borås Stads elevhälsoteam genomförs.  

Grundskolenämnden tillstyrker motionen med tillägg att frågan behöver utredas 
ytterligare i den organisationsöversyn av elevhälsan som pågår.  

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har att ta ställning till en motion från Vänsterpartiet som 
vill att ett försök med att anställa arbetsterapeuter i Borås Stads elevhälsoteam 
genomförs. 

Elevhälsan är betydelsefull i skolans uppdrag att ger elever möjlighet till 
utveckling och lärande. Det är positivt att elevhälsans arbete uppmärksammas 
med förslag på alternativa kompetenser.  

Under våren 2018 genomförs en organisationsöversyn av elevhälsan i 
Grundskoleförvaltningen. Denna grundar sig i två uppdrag: Dels i uppdraget att 
anpassa verksamheten efter given budgetram 2018 och säkerställa tillgång av 
elevhälsa. Den andra delen är ett uppdrag från Grundskolenämnden 
(Initiativärende från Allianspartierna): Förvaltningen får i uppdrag att en plan 
för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden senast i 
maj med utgångspunkt från en grundlig behovsanalys. Elevhälsans placering 
inom Grundskoleförvaltningen och organisatoriska uppbyggnad ska utredas i 
avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan. 

Elevhälsan har, trots intensivt rekryteringsarbete, under de senaste åren haft 
svårighet med att rekrytera behörig personal för de 4 professioner som är 
tvingande att ha enligt skollagen. I den pågående utredningen av elevhälsan 
påvisas ett krav av anpassning av antalet tjänster.  Ett nytt förslag till 
bemanning av elevhälsopersonal på skolorna behöver tas fram. En kartläggning 
av nuläget är genomförd hos elevhälsopersonal, rektorer och 
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verksamhetschefer. I kartläggningen efterfrågades också om skolorna har 
önskemål av ytterligare professioner i elevhälsan. Enkätsvaren visar att flera av 
elevhälsans personal påtalade behov av logopeder medan rektorer mest önskade 
speciallärare och socialpedagoger. Frågeställningen om fler professioner ska 
organiseras i elevhälsan bör utredas i samband med den organisationsöversyn 
som pågår. Hur en eventuell utökning av fler professioner i elevhälsan ska 
finansieras bör då också beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Arbetsterapeuter i skolan.               

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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