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Plats och tid  Digitalt kl 13.00-15.45 
 
Beslutande  Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande §§ 14-17 
   Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 18-33 

Lisa Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande 
Michael Plogell (FR) Bollebygd 
Annette Carlson (M) Borås Stad 
Gunnar Andersson (M) Herrljunga 
Stefan Carlsson (S) Svenljunga 
Tony Hansen (S) Tranemo 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn 

 
Ersättare  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 

Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Tomas Johansson (M) Mark §§ 14-33C 
Johan Björkman (M) Svenljunga 
Lennart Haglund (C) Tranemo 
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Tony Willner (S) Vårgårda 

 
Adjungerade  Christofer Bergenblock (C) Varberg §§ 14-32 

Jana Nilsson (S) Varberg §§ 14-32 
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Thomas Carlsson (LPO) 
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Crister Spets (SD) 
Jan-Olof Sundh (V) 
Mikael Levander (NU) 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
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Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 14-33B 
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Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd 
Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden § 33 
Mariana Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 33 
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Övriga deltagare  Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen § 33 
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   Markus Gunnervall, Västtrafik § 33 
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Sekreterare  _________________________________ 
   Linda Bergholtz 
 
 
 
Ordförande  _________________________________ 
   Ulf Olsson 
 
 
 
Justerare  _________________________________ 
   Lisa Dahlberg 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 3 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs 
 
 
 

§ 15 Val av justerare 
 
Beslut  

Lisa Dahlberg (S) Mark utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 16 Redovisning av fyllnadsval Borås Stad 
Diarienummer: 2020/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval har genomförts i Borås Stad då Malin Carlsson (S) entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 april 2020.  
 
Borås Stad har valt Ulf Olsson (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2022. 
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§ 17 Val av ordförande 
Diarienummer: 2020/SKF001 
 
Beslut 

Ulf Olsson (S) väljs till ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
samt tillhörande uppdrag. Vid frånvaro längre än en månad träder andre vice ordförande in som 
tillförordnad ordförande 
 
1:e vice ordförande går in vid ordinarie ordförandes frånvaro understigande 30 dagar    
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval ska genomföras då Malin Carlsson (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot och 
ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 april 
2020.  
 
Valberedningen föreslår Ulf Olsson (S) till ordförande för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund samt tillhörande uppdrag.  
 
Vid frånvaro längre än en månad träder andre vice ordförande in som tillförordnad ordförande. 
 
Annette Carlson (M) Borås gör ett tilläggsyrkande att 1:e vice ordförande går in vid ordinarie 
ordförandes frånvaro understigande 30 dagar.    
 
Expedieras till 
VästKom 
Västra Götalandsregionen 
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§ 18 Redovisning av nuläget i medlemskommunerna gällande corona 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Respektive kommun redogör för nuläget till följd av den pågående coronapandemin. 
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§ 19 Omdisponering av tillväxtmedel 
Diarienummer: 2020/SKF0113 
 
Beslut 

Outnyttjade projektmedel om 300 000 kr får användas till att tillsammans med kommunerna 
säkerställa och förankra implementering och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin 
2021 – 2030 i Boråsregionen samt för att arrangera temadag FOKUS Boråsregionen om regional 
utveckling och samverkan 
 
Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland pågår. Den nya 
strategin avser perioden 2021 – 2030 och syftet är att peka ut i vilken riktning Västra Götaland ska 
utvecklas fram till 2030. Remisstiden är 6 april till 30 september och utvecklingsstrategin är 
övergripande för regional tillväxt och utveckling i Västra Götaland.  
 
Outnyttjade projektmedel ska användas till att utveckla arbetssätt och rutiner som säkerställer aktiv 
implementering och samverkan av den regionala utvecklingsstrategin 2021 – 2030 samt till att 
arrangera temadag FOKUS Boråsregionen för att ge insikter och skapa samsyn kring möjligheter och 
utmaningar för vår delregions utveckling. Dagen samlar politiker, tjänstemän, näringsliv samt aktörer 
i utvecklings- och framtidsfrågor för att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan 
åstadkomma tillsammans.  
 
Arbetet ska samordnas med prioriteringarna i förslaget till ny framtidsbild/strukturbild för 
Boråsregionen. Gemensamma prioriteringar och samverkan är viktigt som underlag för en ny 
delregional genomförandeplan för regional utveckling i Boråsregionen kommande programperiod.   
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§ 20 Bibliotekskluster samt gemensamt biblioteksdatasystem 
Diarienummer: 2020/SKF0119 
 
Beslut 

Direktionen godkänner förslaget att skapa ett regionalt bibliotekskluster samt genomföra gemensam 
upphandling av biblioteksdatasystem för Boråsregionens kommuner 
 
Sammanfattning 

I dagsläget finns tre biblioteksdatasystem på marknaden, varav två kommer att avvecklas inom några 
år i samband med att det aktuella företaget utvecklar ett nytt system. Följden är att samtliga 
kommuner inom Boråsregionen behöver byta system, vilket innebär ett bra läge att även se över hur 
biblioteken kan samarbeta bättre över kommungränserna. På många håll i landet bildas regionala 
och delregionala bibliotekskluster där resurser, inte minst medier och biblioteksdatasystem, delas för 
att bättre kunna ge god service till hela regionen. Biblioteken i Sjuhärad (Boråsregionen) vill bilda ett 
sådant kluster så att invånarna i Svenljunga kan använda sig av Herrljungas resurser och Ulricehamns 
invånare enkelt ska kunna lämna och låna i Borås, för att exemplifiera. Detta är i linje med målen i 
den antagna kulturplanen för Boråsregionen. 
 
En grupp bestående av IT-bibliotekarier från de olika kommunerna med stöd av IT-strateger från 
Borås Stad samt Boråsregionen har bildat ett nätverk som börjat förbereda för en gemensam 
upphandling av biblioteksdatasystem. Bidrag har erhållits från Västra Götalandsregionen vilket 
möjliggör studieresor till bibliotek med de olika systemen i drift, för att på så sätt kunna 
sammanställa fördelar och nackdelar med de olika systemen. Parallellt arbetar bibliotekscheferna 
med att se över reglerna i respektive kommun.   
 
Biblioteken i Sjuhärad planerar även att söka statliga medel till en projektledare för att hålla ihop 
processen.  
 
Preliminär tidsplan för arbetet 

- 2020 marknadsundersökning och klargörande av förutsättningarna för samverkan  
- 2021 upphandling av gemensamt system  
- 2022 implementera upphandlat system 
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§ 21 Länsgemensamt inriktningsdokument 
Diarienummer: 2020/SKF0123 
 
Beslut 

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget till 
inriktningsdokument  
 
Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till 
gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende tagits fram. Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom 
inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) gjorde 
detsamma den 10 februari 2020.  
 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med syfte 
att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde 
individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd 
vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.   
 
VästKoms styrelse har den 24 mars 2020 tagit beslut att ställa sig bakom förslaget till 
inriktningsdokument och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 
i sin tur ställa sig bakom inriktningsdokumentet.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 22 Överenskommelse gällande Samverkan vid in- och utskrivning 
Diarienummer: 2020/SKF0124 
 
Beslut 

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom en förlängning av 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31  
 
Sammanfattning 

Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför ställningstagande 
om ny överenskommelse efter 2020-11-30 ska överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin 
helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och utskrivningsprocessen. Uppföljning och 
utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella förändringar.  
  
Mellan 2018-09-25 och 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett 
inom psykiatrin. Från och med 1 april 2020 gäller samma överenskommelse inom psykiatrin som 
inom somatiken. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns därför ett behov att förlänga 
den för att få tid att utvärdera eventuella konsekvenser, framförallt inom psykiatrin.  
  
Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig 2020-03-06 bakom en förlängning av 
överenskommelsen. 2020-03-24 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till förlängning och 
rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
förlängning av överenskommelsen.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 23 Skrivelse från Skaraborg gällande medfinansierade cykelvägar 
Diarienummer: 2020/SKF0120 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds skrivelse gällande höga kostnader för 
medfinansierade cykelvägar 
 
Sammanfattning 

Skaraborgs kommuner har gjort en skrivelse gällande de höga kostnaderna vid medfinansiering av 
cykelvägar. Kommunerna önskar se en utvärdering om det finns sätt att minska kostnaderna och få 
mer cykelväg för varje krona. Utvärderingen behöver specificera hur kostnadsbilden uppstår och vilka 
åtgärder som kan göras för att trimma kostnaderna. 
 
Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom skrivelsen från sina medlemskommuner och har 
ställt frågan om även Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom denna. 
 
Expedieras till 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 24 Yttrande Samråd Göteborg-Borås 
Diarienummer: 2020/SKF0114 
 
Beslut 

Föreslaget yttrande översänds som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Trafikverket genomför samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor. 
De nya stambanorna är dubbelspåriga järnvägar för persontrafik i höga hastigheter (250-360 km/h). 
Utredningsområdet berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. 
Ulricehamns kommun ligger öster om utredningsområdet och påverkas av den fortsatta dragningen 
österut. För mer information om samrådet se Trafikverkets hemsida. 
 

Boråsregionen ställer sig bakom Trafikverkets ställningstagande gällande delen Göteborg – Borås att 

den nya stambanan ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.  

Samrådsunderlaget beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett 
övergripande plan. 
  

Boråsregionen ställer sig även bakom den formulering som är framtagen inom den politiska 

samrådsgruppen för Göteborg – Borås:  

 
”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande nationell 

plan 2018-2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås ska drivas 

i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och prövas 

utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 
 

Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på bibana 

alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska planläggas och 

säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station 

vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.” 

 
Borås Stad har antagit ett inriktningsdokument med syfte att beskriva varför Borås Stad ser det som 

nödvändigt att få till stånd en snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås och Göteborg. 

 

Boråsregionen ställer sig bakom detta inriktningsdokument samt Borås, Bollebygds och Ulricehamns 

yttranden på samrådsremissen. 

 

Expedieras till 
Trafikverket 
  

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/nyjarnvaggoteborgborasgotalandsbanan/detharvillboras.4.20c1fc8f158fdc1156aeec2b.html
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§ 25 Ordförandebeslut Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 
Diarienummer: 2020/SKF0121 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ordförande i Direktionen har godkänt den reviderade ansökan gällande tillväxtprojekt Tillväxt och 
finansiering av ägarledda bolag genom omfördelning av tillväxtmedel för att inrätta Företagsjour 
Sjuhäradslyftet 2020 
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§ 26 Ordförandebeslut Kompletterande tillväxtmedel Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 
Diarienummer: 2020/SKF0122 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ordförande i Direktionen har godkänt att tidigare beviljade tillväxtmedel för Nyföretagarcentrum 
omdisponeras till att skapa Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020. 250 000 kr avsätts för att utöka 
befintligt tillväxtprojekt Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag och 50 000 kr avsätts till 
Boråsregionen för att leda och koordinera den nya Företagsjouren 
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§ 27 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Arbetet med Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 skedde i samråd med samtliga kommuner och 
startade 16 april. Företagsjouren finansieras med hjälp av omdisponering av tillväxtmedel och ska ses 
som ett komplement till kommunernas insatser inom samma område.  
 
ESF-rådet har gjort en utlysning om 300 mnkr för kortare insatser inom kompetensområdet. 
Boråsregionen kommer att göra en ansökan tillsammans med Vuxenutbildning i Borås samt 
Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. Framtagandet sker i samråd med Kompetensrådet 
samt näringslivscheferna i respektive kommun. 
 
Till följd av coronapandemin görs en översyn av kostnadsläget inom förbundet. Särskilt fokus läggs på 
Navet science center som är den verksamhet som påverkas mest av rådande läge. En kartläggning 
och scenariobeskrivning kommer att presenteras för styrgruppen inom kort. 
 
Efter önskemål från några av medlemskommunerna kommer det att göras en kartläggning av taxor 
och system när det gäller färdtjänsten inom delregionen. Detta till följd av den nya zonstrukturen 
som Västtrafik tagit beslut om. 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 17 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information om de senaste och kommande mötena med BHU och VästKoms 

styrelse. 

  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 18 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Ersättning hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om 
en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun 
än hemkommun enligt nedan.  

 
• Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timma. 

• Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timma.  
 

  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 19 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 
Datum  Beslut  Delegat  
200204 1. Avtal med Dataservice, Borås Stad Förbundsdirektör 
200225 2. Förlängning av projektet LjudKonst 7Härad  Förbundsdirektör 
200225 3. Konsultavtal med SWECO Society AB ang Strukturbild Boråsregionen Förbundsdirektör 
200310 4. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200310 5. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
200311 6. Återtagande av ansökan pga avveckling av Nyföretagarcentrum Borås Förbundsdirektör 
200311 7. Tjänsteköp Västra Götalandsregionen, Tidig upptäckt, tidiga insatser Förbundsdirektör 
200311 8. Utlämnade av allmän handling, epostkonversation Navet science center Administrativ chef 
200316 9. Tjänsteköp Västra Götalandsregionen, Mobil närvård Förbundsdirektör 
200319 10. Reviderad ansökan Skimmer och härvor Förbundsdirektör 
200320 11. Avtal med Servicekontoret, Löneservice Borås Stad Förbundsdirektör 
200323 12. Tjänsteköp Borås Stad, MiniMaria Förbundsdirektör 
200401 13. Avtal företagshälsovård, Avonova Förbundsdirektör 
200403 14. Reviderad ansökan Drivhuset Framsteg Förbundsdirektör 
200403 15. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom eHandel/logistik/IT Förbundsdirektör 
200408 16. Reviderad ansökan Tillväxt och finansiering av ägarledda bolag – 

Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 
Ordförande Direktionen 

200408 17. Omdisponering av tillväxtmedel från Nyföretagarcentrum 2019 till 
Företagsjour Sjuhäradslyftet 2020 

Ordförande Direktionen 

 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 20 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Övriga frågor 
 
Sammanfattning 

Ulf Olsson (S) Borås påtalar att statliga infrastruktursatsningar kan komma att tidigareläggas för att 
stimulera ekonomin efter coronapandemin och att kansliet därmed bör prioritera arbetet med att ta 
fram lämpliga objekt i vår region.  
 
 

§ 32 Nästa sammanträde äger rum den 5 juni 2020 kl 9.00-12.00 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-04-24 
Omfattning: §§ 14-33  

Sida 21 (21) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Prissättning vid införandet av ny zonstruktur, Västtrafik 

Jesper Runfors och Lisa Nordberg, Västtrafik, informerar om beslutet gällande prissättning som togs 

av Kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet den 16 april. Den nya zonstrukturen införs 4 november. 

B) Information från Kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är 

Tre zoner med tillhörande prissättning, de tre remisser gällande revidering av 

trafikförsörjningsprogrammet, Målbild tåg 2028 samt Samverkansformer kollektivtrafik, 

coronapandemins påverkan på långtidsprognosen samt upphandling av stads- och regiontrafik i 

Fyrbodal. 

C) Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om revideringen av 

Trafikförsörjningsprogrammet som är ute på remiss till 30 september.  

D) Målbild tåg 2028 

Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen, redogör för Målbild tåg 2028 som är ute på remiss till 30 

september. 

E) Remissarbetet inom Boråsregionen 

Karin Björklind, Regionutvecklare Boråsregionen, informerar om tidsplanen för arbetet med de tre 

remisserna Trafikförsörjningsprogram 2020-2025, Målbild tåg 2028 samt Samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland. Sista svarsdag är 30 september. 



Anslag 
Direktionen 

 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

    
 

 
 
 
Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen 
tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum:  2020-04-24 
 
Justeringsdatum:  2020-05-04 
 
Anslaget publicerades:  2020-05-04 
 
Anslaget avpubliceras:  2020-05-25 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås 
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 
Linda Bergholtz  
Administrativ chef  
 
 
 
 
 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Gunnar Isackson 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00164 1.1.3.0 
 

  

 

Införande av beredningsgrupper till Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa tre beredningsgrupper, 

Gatuberedningsgrupp, Park- och skogberedningsgrupp samt 

Persontransportberedningsgrupp, inom Tekniska nämndens 

verksamhetsområde.  

Arvoden utgår för beredningsgruppmötena enligt Borås Stads bestämmelser 

om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022, § 9b.  

 

Till respektive beredningsgrupp väljs: 

Gatuberedningsgrupp 

Ordinarie: Anja Liikalouma (S), Jonathan Tellbe (KD), Olle Engström (SD) 

Ersättare: Ulf Landegren (C), Andreas Tammjärv (M), Björn Malmquist (SD) 

 

Park- och skogsberedningsgrupp 

Ordinarie: Bo-Göran Gunnarsson (MP), Harald Finlöf (KD), Olle Engström 

(SD) 

Ersättare: Sofia Wik (C), Ulf Landegren (C), Saveta Olsén (M), Björn 

Malmquist (SD) 

 

Persontransportsberedningsgrupp 

Ordinarie: Jan Hyllstam (L), Andreas Tammjärv (M), Olle Engström (SD) 

Ersättare: Maria Hanafi (S), Jonahan Tellbe (KD), Björn Malmquist (SD)        



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Utifrån att göra nämndens ledamöter mer insatt i och informerad om 

nämndens verksamhet införs tre beredningsgrupper, Gatuberedningsgrupp 

Park- skogberedningsgrupp och samt Persontransportberedningsgrupp. Varje 

beredningsgrupp skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare som väljs på ett 

år därefter väljs nya ledamöter och ersättare av nämnden till respektive 

beredningsgrupp.  

Då beredningsgrupperna inte har beslutsmandat i några frågor kan dessa 

bemannas med en ledamot en respektive ersättare per block (Mitt S samverkan 

resp. M/KD) samt med motsvande representation från SD.  

Bland de valda ledamöterna och ersättarna ska inte presidiets medlemmar ingå. 

Avdelningscheferna för Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen 

respektive Persontransportavdelningen är sammankallande till respektive 

beredningsgrupps möte som planeras att vara varannan månad. Om inte 

ordinarie ledamot kan närvara ska denne meddela avdelningschefen som kallar 

in ersättare. Respektive beredningsgrupp fastställer en tidplan för årens möten. 

Mötena ska vara en gång varannan månad och bör ligga i cirka en vecka före 

handlingar skickas ut till presidiemötet.         

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-04-24 
 
Plats och tid Brandstationen Tranemo 
 2020-04-24 kl. 8.30 – 12.15 
 
Omfattning § 21 - § 29 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Stephan Bergman för  
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Christoffer Gustafsson, platschef 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Ulf Sjösten 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Ulf Sjösten 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-05-12 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 2(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-04-24 
 
 
Sammanträdet inleds med att platschefen för Tranemo RIB-station Christoffer Gustafsson 
hälsar välkomna och informerar om verksamheten vid stationen. 
 
§ 21 
Val av justerare 
Ulf Sjösten utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 22 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med dessa tilläggsärenden: Yttrande om översiktsplan för 
Ulricehamns kommun samt Projekteringsframställan för Guttasjöns om-och tillbyggnad. 
 
§ 23 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2020-000015) 
Direktionen har 2020-03-20 fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att 
vissa beslut ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. 
Beslut för perioden 2020-01-01 – 2020-04-12 redovisas i förteckning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 24 
Riskbedömning till Internkontrollplan 2020 (Dnr. 2020-000051) 
Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen 
innebär att SÄRF:s medarbetare, ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en 
riskanalys. 
 
Direktionen har diskuterat riskanalysen vid sammanträdena 2020-01-31 och 2020-03-20 men 
beslutade att återremittera ärendet till sammanträdet 2020-04-24 för att då slutföra 
riskanalysen. Vid dagens sammanträde görs några justeringar i riskanalysen och direktionen 
konstaterar därefter att den nu är slutförd och kan ligga till grund för interkontrollplan 2020. 
 
§ 25 
Internkontrollplan 2020 (Dnr. 2020-000051) 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2020 och identifierat och värderat riskerna. Efter direktionens nu slutförda riskanalys har tre 
kontrollområden särskilt prioriterats och ingår i internkontrollplanen för 2020. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa Internkontrollplan 2020 enligt bilaga 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-04-24 
 
 
§ 26 
Lokalkostnader i SÄRF - redovisning (Dnr. 2020-000262) 
SÄRF hyr alla lokaler, d v s brandstationerna samt Guttasjöns övningsanläggning, av 
medlemskommunerna och i vissa fall av privata fastighetsägare. På vissa brandstationer 
delas lokalerna med ambulansverksamheten. Direktionen gav vid sammanträdet 2020-03-20 
förbundsdirektören i uppdrag att sammanställa hyresförhållanden, avtalslängd, kostnader 
m m vilket nu redovisas. Enligt förbundsordningen ska SÄRF betala självkostnadspris för de 
lokaler som hyrs av medlemskommunerna. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva kommunerna för översyn och 

eventuell revidering av hyressättningen så att självkostnadsprincipen följs 
 
§ 27 
Yttrande om översiktsplan för Ulricehamns kommun (Dnr. 2020-000164) 
Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har begärt yttrande från SÄRF angående 
förslag till ny översiktsplan för kommunen. Enligt delegationsbestämmelserna ska beslut tas 
av direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna SÄRF:s yttrande enligt bilaga 
 
§ 28 
Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad (Dnr. 2017-000708) 
SÄRF gjorde en framställan till Borås Stad 2017 att utveckla lokalbehovet på Guttasjöns 
övningsanläggning, varefter en förstudie presenterades 2019. Förstudien har därefter 
förankrats i förbundets direktion och medlemsråd. 
 
Direktionen tog 2020-01-31 beslut att hos Borås stad begära att processen för ombyggnation 
av Guttasjöns övningsanläggning enligt förstudien går vidare till projekteringsframställan. 
 
Lokalförsörjningsnämnden i Borås stad har nu tagit beslut att föreslå Kommunstyrelsen att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan (se bifogade handlingar). 
Förutsättningen är att direktionen tillstyrker förslaget. Projektet finns upptaget i Borås stads 
investeringsbudget för 2020 med en projektbudget om 5 000 000 kr. 
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 2020-04-24 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att tillstyrka den av Lokalförsörjningsnämnden utarbetade projekteringsframställan för 

vidare beslut inom Borås stad 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta ett underlag som beskriver hur de 

ekonomiska konsekvenserna för SÄRF kan hanteras 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
§ 29 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 
Ekonomisk information 
Direktionen informeras om preliminär ekonomisk prognos år 2020 samt det pågående arbetet med 
budget 2021. Tidplanen är att direktionen ska ta beslut om rambudget 2021 vid sammanträdet 
2020-06-12. Vid medlemsrådet 2020-04-03 fördes diskussioner angående budgetramen. 
Direktionens uppfattning är att budgetunderlaget ska utarbetas med uppräkning av budgetramen 
enligt fastställt PKV 2,8%. Budget 2020 är underfinansierad så för att uppnå en budget i balans för 
2021 skulle ökningen av verksamhetens kostnader inkl. pensioner bli endast 1,4%. Det innebär 
fortsatta besparingsåtgärder för förbundet. Under det fortsatta budgetarbetet kommer direktionen 
att följa den ekonomiska utvecklingen i kommunerna och de eventuella konsekvenser detta kan 
komma att medföra för SÄRF:s budget och verksamhet. 

 
Regler för verksamhet- och ekonomistyrning 
Direktionen informeras om de regler som utarbetats och som kommer att fastställas av 
förbundsdirektören. 
 
SÄRF:s förberedelser och åtgärder p g a Corona-pandemin 
Planering finns för hur operativ beredskap och stödverksamhet ska upprätthållas vid olika scenarier 
av frånvaroproblematik (läge grönt, gult, rött). Just nu är bemanningssituationen normal. Arbete 
pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder, uppdatera information till anställda 
samt sprida information till allmänheten. Samverkan för erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt mellan 
räddningscheferna i Västra Götaland. SÄRF:s larmstatistik visar att antalet trafikolyckor har minskat 
under senare tid men i övrigt är utfallet i stort sett likadant som 2019.  
 
Nytt SOS-avtal 
Avtalet kan tecknas i olika nivåer BAS 1, BAS 2 och BAS 3 och SÄRF och SOS har tecknat avtalet i nivå 
BAS 2. Detta innebär att de olika åtgärderna i larmhanteringen utförs av både SOS och SÄRF. 
 
Teknik i ledningscentral 
Vissa av de tekniska systemen i SÄRF:s ledningscentral behöver bytas eller åtgärdas och delar av 
kostnaderna kan finansieras via MSB. Arbete pågår nu med behovsanalys. 
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Bemanning 
Tjänst som verkstadssamordnare är tillsatt med tillträde i augusti och i slutet av maj tillträder nio 
brandmän för tillsvidareanställning och semestervikariat vid heltidsstationerna i Borås och Skene. 
Ytterligare rekryteringar pågår och beräknas bli klara innan sommaren. 
 
Under en längre tid har idogt arbete pågått med särskilda satsningar för att bemanna RIB-stationen i 
Sätila. Detta har resulterat i att processen går vidare med några intresserade personer för eventuella 
anställningar. Rekrytering pågår nu även till övriga RIB-stationer och särskilda informationssatsningar 
görs på vissa orter. 
 
SÄRF kommer att återuppta kontakter med kommunerna för bemanning av den tjänst som 
krisberedskapsstrateg som för närvarande är vakant. 
 
Kommunikationsinsatser 
Inför sommaren förbereds inslag i sociala medier med säsongsbetonade budskap. Om Corona-
situationen tillåter kommer även lokala informationskampanjer att genomföras av egen personal på 
vissa orter. Planering pågår även för SÄRF:s 25-års jubileum som kommer att firas på lämpligt sätt 
under hösten. I media har SÄRF uppmärksammats bl. a med två större reportage om hur vi använder 
drönare (Tjugofyra7) och insatsövning för brand i elbilar (BT). 
 
Direktionens möjlighet till möten på distans 
Förbundsdirektören undersöker möjligheterna men det juridiska läget är oklart. Ärendet tas upp till 
direktionens möte 2020-06-12. 
 
Miljöutbildning för direktionen 
Borås stads miljöförvaltning erbjuder en utbildning för förtroendevalda i miljöfrågor. Detta planeras 
in till direktionens möte 2020-10-23 som därmed kommer att bli förlängt till heldag. 
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Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

Dag Fredag 27 mars 2020, klockan 09.30 – 11.30  

Plats Solhem Regionens Hus, Borås (Ekenäsgatan 15, Lokal, Avsikten) 

  

 

Beslutande 
Sofia Lantz, Försäkringskassan  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Håkan Linnarsson (S), Västra Götalandsregionen  

Tomas Johansson (M), Marks kommun 

Tony Hansen (S), Tranemo kommun  

Johan Björkman (M), Svenljunga (tom §5, därefter representation genom Kerstin) 

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Peter Hemlin (M) Bollebygd medverkar enbart inför mötet 

 

Övriga styrelserepresentanter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
 

Övriga  
Elisabeth Rahmberg, Ledningsstrateg Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef  
 

Omfattning 

§§ 1-8 
  

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Tomas Johansson 
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§§ Ärenden  

                    
  

1 

 

Mötet öppnas. 

Med anledning av corona/covid 19 medverkar några mötesdeltagare digitalt och 

andra är på plats i regionens lokal. En beslutsfattare medverkar enbart inför mötets 

öppnande, i samband med att mötet kopplas upp och deltagare presenterar sig. 

 

Styrelsens ordförande öppnar mötet och närvarande representanter presenterar sig.  

 

 

2 

 

Val av justerare 

Tomas Johansson utses att justera samrådets protokoll. 
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Rapport om förbundets nuläge och det gångna året  

Förbundschef rapporterar om förbundet och den övergripande utveckling som skett 

sedan föregående ägarsamråd. Med utgångspunkt i hemsidan www.sjusam.se 

presenteras insatser till arbetslösa och sjukskrivna samt den kompetensutveckling 

som förbundet kan erbjuda riktat till anställd personal hos medlemmarna. 
Aktiviteter har formats och sammanslagningar genomförts baserat på evidens  
om framgångsfaktorer. ACT och Progressionsmätning tillhör de metoder som enligt 

genomförd utvärdering och forskning bidrar till att människor hållbart ska kunna finna och 

behålla sin plats i arbetslivet. 

 

Årsredovisningen för 2019 är fastställd och utskickad som underlag inför detta 

möte, men ännu inte skickad till ägare då revisorerna inte avgett revisionsberättelse. 
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Behov, främst ur strategiskt och strukturellt perspektiv 

Mötesdeltagarna för samtal om hållbarhet i arbetslivet, kompetensutveckling för 

parternas egna anställda, och andra åtgärder som skulle kunna vidtas för att indirekt 

kunna stödja att fler kan komma i arbete, och uthålligt arbeta kvar.     

 

Medlemmarna ger uttryck för att vara nöjda med driften fram till nu. Det ses fortfarande 

som strategiskt rätt att finansiera både strukturövergripande insatser och 

individinriktade aktiviteter och ha ett lösningsinriktat fokus med möjlighet att  anpassa 

så att förbundet stödjer i förhållande till myndighetsövergripande förordningar.  

 

Det upplevs vara ett positivt klimat som bygger på att resurser/utföranden inte alltid 

fördelas exakt, (även om det i grunden är och fortsatt ska utgå från en jämn fördelning 

relativt befolkningsmängd) 

 

Det konstateras att omvärlden ruskar om oss och att nu prövas vi i samverkan, och då 

behöver vi fortsatt våga vara modiga. Det finns risk för att fler behöver förbundets stöd 

efter Corona. Mötet belyser vikten av att sprida kunskap till politiken och att se att 

förbundets verksamhet är vars och ens egen verksamhet, med tydligt resultatfokus och 

förväntningar på både förbundet och individer. Förbundet är vad medlemmarna gör det 

till och det fungerar bra nu, så ”if it ain´t broken don´t fix it ”  dvs inga stora nya behov. 

 

http://www.sjusam.se/


Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll medlemssamråd  2020-03-27 

Org.nr 222000-2105  Sidan 3 av 3 
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Behov, sett ur individperspektiv 
Mötet övergår till att analysera behov kopplade till direkt individinriktade aktiviteter 

och noterar risken för att med lågkonjunktur och fler borta från arbete hamnar 

förbundets målgrupp än längre bort från arbete. Lågtröskelarbeten kanske får en extremt 

osäker förutsättning framåt. 

 

Påpekas vikten av att kunna ställa om snabbt och flera kommuner nämner att det finns  

beredskap och flexibilitet hos personalen att tex stötta omsorgssektorn vid nödläge. 

Beträffande jämställdhet noteras uppgifter om statistiska skillnader vid arbetslöshet; 

kvinnor från andra länder har generellt svårare att komma i arbete, medan 

långtidsarbetslösa män har högre dödlighet jämfört med kvinnor. För både kvinnor och 

män behövs fortsatt pre-rehabiliterande insatser, för att rusta enskilda individer att 

därefter kunna ta del av de insatser myndigheterna finansierar på egen hand.  

 

Sett ur individperspektiv framkommer att de enskilda arbetsgivarna behöver fortsatt 

stöttning i att kunna ta emot de enskilda som förbundet rustat. Det räcker således inte 

med det individfokuserade, utan behoven pekar tillbaka till strukturen; båda delarna 

behövs. 

   
I förbundets nya projekt ”PR-Hälsa i Hållbart arbetsliv” ingår att få fler män att arbeta 

inom vård och omsorgssektorn. Det huvudsakliga målet är att stärka förutsättningarna 

för alla som arbetar i sektorn och de många kvinnorna som redan är anställda ska 

gynnas av satsningen. Det kan skapa ilska, vilket accepteras då det ändå bedöms bli en 

framgångsväg med män som medel för att stärka en kvinnodominerad sektor. 
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Övriga frågor  
Medlemmarna informerar varandra kortfattat i frågor som är aktuella i relation till 

förbundet och de arbetsmarknadsenheter som utför aktiviteter på uppdrag av förbundet.  
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Beslut om medfinansiering, och nivå för äskande om statliga medel 

Medlemmarna beslutar i enlighet med tidigare år att äska om maximal statlig 

anslagsdel för drift av samordningsförbundet 2021.  

Kommunerna i Sjuhärad tillsammans med region Västra Götaland gör ett 

medfinansieringsåtagande för 10 miljoner kr för att motsvara statens belopp. 

 

Om staten skjuter till extra medel så bör det övervägas om den del av det egna 

kapitalet som kommunerna och regionen bidragit med som överskjutande del de 

senaste åren skulle kunna användas för att ytterligare utöka driftsbudget.  

 

Om staten tillskjuter mer medel än vad som hittills tillgängliggjorts kallar förbundet 

till ett samråd även till hösten. 
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Mötet avslutas med lunch från 11.30 

Styrelsens ordförande tackar för medlemmarnas deltagande och avslutar mötet  

 

 



 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet från Sjuhärads samordningsförbunds medlemsmöte är justerat.  

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor 

samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla. 

 

  
 
 
Sammanträdesdatum: 2020-03-27 
 
Justeringsdatum:  2020-04-17 
 
Anslaget sätts upp:  2020-04-20 
 
Anslaget tas ned:  2020-05-11 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på    
www.sjusam.se 
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, 
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås. 
 
 
 
Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
Anna Fagefors 
Förbundschef  
 
Kontakt  
anna.fagefors@sjusam.se  
0708-854176 
 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/04/protokoll-samr%C3%A5d-20200327.pdf
mailto:anna.fagefors@sjusam.se


AB BOSTÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  4/2020

Sammanträdesdag  2020-04-27

1 (4)

Plats Teams

Omfattning  g5 40 - 54

Tid  KI. 17.00  -  "1 8.50

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Peter  Andersen

Petra  Vainonpää

Gunnel  Osterberg

Kjell  O. Claesson

Seija  Noppa

Lennart  Malmerfors

Olle  Engström

Övriga

närvarande

Bo Unosson

Staffan  Falk

Petra  Vainonpää

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Bengt  Engberg

Annica  Larsson

Anna  Sjödin

Theresa  Gunnergren

Micael  Johanson

Genc  Avdiu

g5 44 -

Vision

Vision

VD

ÄRENDEN

% 40 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 41 Justering

Oliver  Öberg  utses  att  justera  dagens  protokoll.



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  4/2020

Sammanträdesdag  2020-04-27

2 (4)

% 42 Godkännande av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 43 Föregående mötes protokoll

Protokollen  från  sammanträde  den  2020-02-24  samt  2020-

03-02  godkänns  och  läggs  till handlingarna.

% 44 Redovisning  projekt: Livet mellan husen på
Hässleholmen  Bi1aga20/2020

Micael  Johansson  och  Genc  Avdiu  redovisar  Livet  mellan  husen  på
Hässleholmen.

VD informerar  om att ledningsgruppen  arbetar  vidare  med  detta  om-

råde  tillsammans  med  de tre  övriga  områdena  i kommande  budgetar-

bete  samt  som  underlag  i bolagets  CSR  arbete.

Styrelsen  förväntar  sig en återrapportering  av  ledningsgrup-

pens  fortsatta  strategi.

% 45 Bolagsstämma Bilaga  21/2020

Ordförande  redovisar  boIagsstämmoprotokoIl  från  1 april  2020.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 46 Nya ägardirektiv

VD redovisar  ägarens  ägardirektiv.

Bilaga  22/2020

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 47 Aktuellt  läge -  Corona Bilaga  23/2020

VD redovisar  aktuellt  läge  och  införda  åtgärder  pga  den  på-
gående  Corona  pandemin.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.
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Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  4/2020

Sammanträdesdag  2020-04-27
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% 48 Rapport  övergripande  mål Bilaga  24/2020

VD redovisar  uppföljning  av styrelsens  övergripande  mål  sedan

förra  styrelsemötet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 49 Nettobutiken  på Hässleholmen

VD informerar  om aktuella  samtal  med  Coop  Väst,  både  på tjänste-
manna-  och  politiskt  nivå.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 50 Ny varumärkesplattform

VD redovisar  förslag  till ny varumärkesplattform.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 51 Sjöbohuset

Bilaga  25/2020

VD  redovisar  hyreskalkyl  för  kommande  Sjöbohuset.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 52 Diversifierat  bostadsbestånd Bilaga  26/2020

VD redovisar  arbetsgruppens  förslag  till uppdaterat  mål.

Gruppen  kommer  att arbeta  vidare  med  förslag  till mätetal  av

det  uppdaterade  målet.

Styrelsen  godkänner  arbetsgruppens  förslag  till uppdaterat
mål  och  awaktar  kommande  förslag  till nya  mätetal.

% 53 Miljörapport  2019

VD redovisar  redan  inskickad  Miljörapport  20'19.

Styrelsen  beslutar  enligt  inskickad  rapport.

Bilaga  27/2020

CX)' Jy,
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% 54 Avslutning

0  föranden  avslutar  mötet  och  tackar  för  visat  intresse.

'R land  Andersson

o orande

S .f I ---7

sekreterare  justerande
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Utmaningar

• Individ/familj perspektiv

• Skola/utbildning

• Trångboddhet

• Hedersrelaterat våld

• Kriminalitet

Oro för överfall eller misshandel
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Förtroende grannar

93% 93% 92% 92% 92% 92%
87% 86% 84% 83%
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Tillit till grannar (%)

I vilken utsträckning invånarna litar på sin grannar i de olika geografiska områdena. 

Vägen framåt

1. Tvättstugor från källarplan till markplan/innergårdar. 

2. Ökat underhåll av våra gemensamhetsytor för att höja 
NKI, spara energi och ökad trygghet. 

3. Bygga om 2:or och 3: or som är mellan 82-98m2  till 
3:or och 4:or för att minska trångboddhet. 

5

6
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Micael Agim

Genc Naza

Marita

7



AB  BOSTÄDER  I BORÅS

otg.nt.  556024-8782

Protokoll

Åtsstämrna  2020

Tid:

Plats:

2020-04-01

Stadshuset,  Kungsgatan  55.

Närvarande:  Ulf  Olsson,  (S) enligt  bifogad  fullmakt

Övtiga: Susanne  Glans,  stämi'noordförande

Louise  Stteiby,  pi:otokollfötate

Susanne  Glans  öppnat  stärnman  och  hälsar  ana välkomna.

21 Val  av  ordförande  för  stämman

Till  ordförande  för  stämrnan  väljs  Susanne  Glans.

Louise  Stteiby  utses  till  ptotokollföi:ate.

2 Godkännande  av  dagotdningen

Stämtnan  beslutar  att  goäänna  dagorgen.

(53 Upptättande  och  godkännande  av  töstlängd

Aktieförteckning

Antal  aktier

22.000

Antgl  töstet

22.000

Det  antecknas  att  samtliga  aktiet  ägs av  Borås  Stad  och  att  dessa  ät

representei'ade  vid  stämman  genom  ägarens  ombud  Ulf  Olsson,  enligt  fullmakt.

 till  ptotokonet.

Stätnman  godkännet  att  ombudet  föstat  föi:  samtliga  aktiet.

54

55

Val  av  'justeringsman

Att  jämte  tnötesordförande  justera  protokollet  utses  Ulf  Olsson.

Ptövning  av  om  stämman  blivit  behötigen  sammankallad

Stärnman  förklatas  vata  i behörig  otdning  sarnmankallad.
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S6 Ftamläggande  av  årstedovisningen  och  tevisionsbetättelseri

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  tiden  den  1 januari  - 31 december  2019

äl: inlämnad  till  ägaten.

S 7a Fastställelse  av  tesultat-  och  balansräla'iing

Stärnman  beslutar  att  fastställa  upprättat  fötslag  till  resultat-  och  balansräkning.

2 7b Dispositionet  bettäffande  bolagets  vinst  eller  förlust  enligt  den  fastställda

balanstäkningen.

Stämman  beslutat  att  godkänna  stytelsens  och  vetkställande  ditektörens  förslag  till

iesultatdisposition,  iru'iebätande  att  i ny  räkning  balansetas  534  054  267  kt  varav

åtets  iesultat  utgör  -20  486  054  tkt.

S 7c Ansvatsftihet  föt  styrelseledamöterna  och  verkställande  direktöten

Stärnrnan beslutat att bevilja st5rre1se och verkställande ditektöt ansvatsftföet föi:
vetksarnhetsåret  2019.

(58 Fastställande  av  arvoden  åt  stytelsen  och  tevisoretna

Det  antecknas  att  stämman  fastställer  att  arvode  till  stytelsen  och  till  lekmannarevi-

soretna  utgåt  enligt  komtnunfiallmäktiges  antagna  "Bestämmelset  om  ekonomiska

ersättningar  till  förttoendevalda"  samt  att  auktotisetade  i:evisoi:er  etsätts  erffigt  avtal.

S9 Anmälan  om  av  Botås  kommunfullmäktige  utsedda  styrelseledamöter  och

styrelsesuppleanter.

Stärnrnan antecknat kommunfullrnäktiges val av styrelseledamötet och st7te1-
sesuppleantet  enligt   till  ptotokollet.

10 Anmälan  om  av  Botås  kommunfiånäktige  utsedd  lekmannatevisor  och

suppleant  samt  val  av  auktotisetad  tevisot  och  auktoriserad  revisotssupple-

ant,  altetnativt  tevisionsbolag.

Stärnrnan  antecknar  kornmunfullmäktiges  val  av  Nils-Gunnar  Blanc  (L)  och  Tho-

mas  Gustafsson  (S) till  lekmannatevisorer.

Stärnman  väljet  Etnst  &  Young  Akt'ebolag  som  tevisionsbolag.

S 1l Nya  ägatditektiv

Kornmunfullmäktige  hat  vid  satnmanttäde  den  20 febi'uati  2020  beslutat  att  anta

tevidetat  gemensamt  ägatditektiv  föt  Borås  Stads  bolag.  Däiuföver  hat  kornrnun-

fullmäktige vid samrnanträdet sarnma dag beslutat anta ett reviderat %arditektiv  för
AB  Bostäder  i Borås.

Stärnman beslutat fastställa revidesat Gemensamt %atdirektiv för Borås Stads bo-
lag  samt  beslutai:  fastställa  revidetat  ägatdirektiv  för  AB  Bostäder  i Botås.

'y;'4'-
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S 12 Övriga ätenden/Avslutning

Agarens  reptesentant  riktai:  ett  stort  tack  till  bolagets  styrelse,  verkstänande  direktör

och  övriga  anställda  för  ve.tksatnhetsåtet  2019.

Enär  inga  övtiga  ätenden  föi:eligger  avslutar  härefte.t  mötesordföranden  stämrnan.

Stärnman  pågick  08.00  -  08.10

Louise  Stteiby

Irotokollfötate

Mötesotdfötande  Protokolljusterare



9  BORÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

20'19-12-09

Kommunstyrelsen

5 511 Dnr  KS  2019-009471.1.1.3

Ombud  för  Borås  Stad  vid  bolagsstämmor  och

föreningsmöten

Kommunstyrelsens  beslut

Till  ombud  för  Borås  Stad  vid  bolagsstärnrnoi:  och  föreningsmöten  för  tiden

intill 2020 års utgång med del%ate i de aktiebolag och föreningat, i väa
korntnunen  äl' aktieägai:e,  beslutai:  Koinmunstyi:elsen  utse  Komtnunstyrelsens

ordföi:ande,  koini'nunalrådet  Ulf  Olsson  (S) och  som  ei:sättare  för  honom  den

av  nedan  angivna  Koinmunstyi:elseledamötei:  och  etsättai:e  som  han  utser.

Annette  Cai:lson  (M)

Ketstin  Hermansson  (C)

Malin  Carlsson  (S)

Anna  Svalander  (L)

Tom  Andei'sson  (MP)

Niklas  Azvidsson  (I(D)

Andteas  Exner  (SD)

Per  Carlsson  (S)

Thet6se  Bjötklund  (S)

Olivei:  Öberg  (M)

I(i:istian  Silbvers  (SD)

Ida  Legnematk  (V)

Mohamed  Farah  (S)

Ylva  Lengberg  (S)

Mats  Tolfsson  (S)

Rose-Matie  Liljenby  Andersson  (S)

Mattin  Nilsson  (M)

Hasse  IMvalko  (M)

Björn  Qvarnström  (SD)

Ctister  Spets  (SD)

Johan Wikander (L)

Mattias  Danielsson  (C)

Stefan  Lindborg  (V)

Hans  Gustavsson  (I(D)

Matia  Hyllstam  (MP)

Justerandes  signatut Utdragsbestyrkande
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Av  Kommunfullmäktige  valda  styrelseledamöter  och  styrelsesuppleanter  2019-2023

AB  Bostäderi  Borås

Namn

Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Pirjo  Antonson

Väinö  Östhult

Kjell  O Claesson

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Gunnel  Österberg

Peter  Andersen

Petra  Vainonpää

Bo Unosson

Staffan  Falk

Seija  Noppa

Ahmed  Mohamed

Lennart  Malmerfors

Uppdragstyp

Ordförande

Parti

Förste  vice  ordförande  M

Andre  vice  ordförande  S

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

MP

Uppdrag  Start  Uppdrag  Slut

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

Mark  Warnberg Ersättare 2019-04-01 2023-03-31



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20. 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 
 
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 
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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. 
 
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. 
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 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

 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 

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. 
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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 

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.  
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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 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 

 
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- 
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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 hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på 
webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om 
styrelsen så beslutar. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar 
avgå.  
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
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 denne 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. 
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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 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. 
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12. Kommunikationspolicy 

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på 
webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex 
årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som 
ägs helt eller till del av Borås Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin 
hemvist ska det göras genom att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till 
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.   
 
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.  
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14. Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program och 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 
 Plan för extraordinära händelser 
 Plan för laddinfrastruktur 
 Policy för koncerninköp 
 Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter 
 Program för ett integrerat samhälle 
 Program för ett tillgängligt samhälle 
 Program för jämställdhetsintegrering 
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
 Regler för finansverksamheten 
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
 Regler för intern kontroll 
 Regler för koncerninköp 
 Regler för säkerhetsskydd 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 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 
 Översiktsplanen  

Fotnot * Här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-02-20 samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
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 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-02-20 och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
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 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 

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

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

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

inom fastighetsbranschen 
 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
 under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 

 
  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
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 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte 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 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. 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 
Kommunfullmäktige, 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 
 pantsättning av tillgångar  
 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

 

 

 

 



Corona – Lägesrapport 
Covid-19 läget:

• Dagliga pulsmöten (chefsgruppen) sedan den 16 mars

• Viktiga beslut:

• Risk- och sårbarhetsanalys

• Kontinuitetsplan för att säkerställa vårt arbete

• Bokade besök i kundcentret

• Minimera fysiska möten vid bl.a. reparationer och 
lägenhetsbesiktningar

• Tillfälligt stopp av lägenhetsunderhåll (ej vakanta lgh)

• Roterande närvaro / arbeta hemma

• Bokade arbetsordar från 4 maj



Låg sjukfrånvaro



AB Bostäder
MÅL 2020



Kontrollpanel Mål 2020 mars

Bästa Boendet

Bästa 

Arbetsplatsen
Blandat 

Bostadsbestånd

Bäst i klassen 

Hållbarhet

NKI 2020

Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Trevligt bemötande

Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Svarsfrekvens NKI

Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Kvalitet på utfört arbete

Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Förtroendeindex GPTW

Ägare:VD

Driver: HR-chef

En mkt bra arbetsplats GPTW

Ägare:VD

Driver: HR-chef

Blandat bostadsbestånd

Ägare:VD

Driver: 

Fastighetsutvecklingschef

MÅLET OCH OMRÅDET ÄR 

UNDER UTREDNING AV 

STYRELSEN

Ekonomi

Ägare: VD

Driver: Ekonomichef

CSR (Hållbarhet)

Ägare:VD

Driver: Kommer att utses

Klockorna visar utfall aktuell månad



Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Viss uppgång till 57,84, dock att betrakta som normal variation

• Åtgärder/aktiviteter inom kundservice och boservice har ännu inte påverkat NKI 

• Analys av NKI resultat kopplat mot områden måste göras för att förstå insatsbehov.

• Ny varumärkesplattform godkänd, info till styrelse 27/4, därefter påbörjas 

implementationsplan

• Rapport från projekt livet mellan husen den 8 & 16 april till LG

57

58

59

60

61

62

63

64

65

NKI Mål rullande 3

NKI 2020

Planerade aktiviteter
• Någon från LG med på 

Nobelfesten Norrby, 

förebildsgalan och 

Hässlefesten 2020

Ansv VD

• Projekt Livet mellan husen. 

Input till kommande bosocial

strategi (ev del a CSR 

strategi)

Ansv Styrgrupp

Klart 20200331

• Ny varumärkesplattform

Ansv

Kommunikationschef

Klart 20200331

Information
Definition mål: NKI, mål 64% 

rullande 3 under Q4. Inget 

område under 55 rullande 12

Mätfrekvens: Månadsvis

Utgångsläge:  58,75 22 dec 

2019

Ägare: VD

Driver: Boservicechef Genomförda aktiviteter
• …

• …

• …



Trevligt bemötande från AB Bostäders personal

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Stabilt värde på 4,05

• Föreläsning med värdskapet flytta till augusti pga Corona

• …

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

Fråga SE09 Target

Planerade aktiviteter
• Utb/träning i att vara 

ambassadör för AB Bostäder.

Ansv Marknadschef

Klart 20200630

• Utveckla vår kommunikation 

när vi gjort åtgärder i en 

lägenhet, ex sms

Ansv Kommunikationschef

Klart 20200630

• …

Information
Definition mål: Fråga SE09 NKI 

enkät, mål 4,2 dec rullande 12

Mätfrekvens: Månadsvis

Utgångsläge:  4,04 dec 2019

Ägare: VD

Driver: Marknadschef

Genomförda aktiviteter
• …

• …

• …



Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Verktyget levererar nu statistik på svarsfrekvens månadsvis. 

Utgångsvärde december uppdaterat

• Tydlig uppgång från februari men förklaras troligen delvis av att februari 

var en kortare månad. Utfallet bör inte tolkas månadsvis utan ses utifrån 

trend över flera månader

• Förenklad enkät med färre frågor (38 istället för 67) tillsammans med ett 

mer personligt inbjudningsmail startas den 3:e april

20

25

30

35

40

45

Svarsfrekvens Mål i %

Svarsfrekvens NKI

Planerade aktiviteter
• SMS avisering när 

frågeformulär går ut

Ansv

Kommunikationschef

Klart 20200630

Information
Definition mål: >40% 

december rullande 3 

Mätfrekvens: Månadsvis

Utgångsläge:  31,9% dec 

2019

Ägare: VD

Driver: Marknadschef

Genomförda aktiviteter
• Översyn av enkätfrågor 

är klar, börjar användas 

tillsammans med 

omarbetat 

inbjudningsmail 3 april 

Ansv Marknadschef

Klart 20200331

• Extern visualisering 

(hyresgästtillgänglig) av 

NKI resultatet

Ansv

Kommunikationschef

Klart 20200331



Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

Kvalitet på utfört arbete i våra fastigheter inne och ute

Kommentar till utfall
• Pilot inom projekt KEPS är startad. Projektet är enligt plan

Målet för 2020 är att utveckla och validera 

kvalitetssäkringsmetodik för utfört arbete i våra 

fastigheter ute och inne. Dessutom ska 

definition för ett kvalitetsmål och mätsätt av 

detta inför år 2021 tas fram. Referensnivå för 

denna mätning ska sättas under år 2020
Planerade aktiviteter
• Projekt KEPS

Ansv Frida Ahnstedt

Klart 20200530

• Benchmarking andra 

bostadsbolag

Ansv Boservicechef

Klart 20200530

• …

Information
Definition mål: Utveckla 

kvalitetssäkringsmetodik

Mätfrekvens: Kvartalsvis

Utgångsläge:  

Ägare: VD

Driver: Boservicechef

Genomförda aktiviteter
• …

• …

• …



Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
• …

• …

• …

Blandat bostadsbestånd

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

• Översyn av produktportfölj 

var 6:e månad

Ansv Fast.utv.chef

• Utveckla kommunikationen 

internt av 

pågående/kommande 

fastighetsprojekt

Ansv

Kommunikationschef

• Visualisera bygghistorik 

senaste 10 åren

Ansv VD

Klart 20200131

Information
Definition mål: Ny strategi 

framtagen

Mätfrekvens: Kvartalsvis

Utgångsläge:  Gammal 

strategi

Ägare: VD

Driver: 

Fastighetsutvecklingschef

Ny definition av 
målområdet klart. 
Beslut av styrelsen 

inom kort

Kommentar till utfall
• Arbetsgrupp utsedd av styrelsen för att ta fram ett förtydligande 

av vad som avses med blandat bostadsbestånd och hur detta 

ska mätas

• …



Förtroendeindex GPTW

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Då förtroendeindex mäts årsvis kommer uppföljning att göras på 

de aktiviteter som planeras genom hela organisationen

• …

• …

50

52

54

56

58

60

62

Förtroendeindex Mål TBD

Planerade aktiviteter
• Chefer ges möjlighet till individuell 

chefscoachning

Ansv HR-chef

Klart 20201231

• Genomföra AB Bostäder Academy

Ansv HR-chef

Klart 20201231

• Kalibrera och träna alla chefer i att hålla 

utvecklingssamtal

Ansv HR-chef

Klart 20200630

• Utvärdera omorganisationen 2018

Ansv VD

Klart 20200331

• Åtgärdsplan/aktivitet tas fram på samtliga 

enheter hur man ska arbeta med att öka 

förtroendeindex

Ansv HR-chef

Klart20200229

Information
Definition mål: Förtroendeindex 

GPTW, öka från 55 till 60 

Mätfrekvens: Årsvis

Utgångsläge: mätning 2019 (55) 

Ägare: VD

Driver: HR-chef

Genomförda aktiviteter
• Go to Gemba, förlägga 

chefsmöten/utvecklings-

möten minst varannan 

gång i våra distrikt

• Öka antalet 

informationstillfällen från 

LG från 4ggr/år till 

6ggr/år, utveckla digitala 

kanaler

Ansv

Kommunikationschef

Klart 20200331

• …



Information
Definition mål: Index en mkt bra 

arbetsplats GPTW, öka från 49 

till 55 

Mätfrekvens: Årsvis

Utgångsläge: Mätning 2019 (49) 

Ägare: VD

Driver: HR-chef

Planerade aktiviteter
• Individuell kompetensutvecklingsmall för 

alla medarbetare

Ansv HR-chef

Klart 20200630

• Ny utvecklingssamtalsmall med större 

fokus på mål och utveckling

Ansv. HR-chef

Klart 20200331

• Utveckla introduktionsprocessen för nya 

medarbetare

Ansv HR-chef

Klart 2020901

• Klart 20200331

• Alla kan prya hos en kollega, ta fram 

system och riktlinjer för detta

Ansv HR-chef

Klart 20200430

• Synliggöra/visualisera våra förmåner

Ansv Kommunikationschef

Klart 20200331

Kommentar till utfall
• Då index för ”sammantaget en bra arbetsplats” mäts årsvis 

kommer uppföljning att göras på de aktiviteter som planeras 

genom hela organisationen

• …

• …

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Index bra arb.plats Mål TBD

Genomförda aktiviteter
• Alla medarbetare intern mötesfri dag i veckan

Pilot Q1. Pilot är gjord, utvärdering pågår

Ansv VD

Klart 20200331

• …

• …

Sammantaget en mkt bra arbetsplats GPTW

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad



Information
Definition mål: Budget EBT, 31 

Msek 2020 

Mätfrekvens: 

Prognosuppdatering varannan 

månad

Utgångsläge: dec 2019

Ägare: VD

Driver: Ekonomichef

Planerade aktiviteter
• Effektivitet, definiera mål och mätsätt

Ansv Ekonomichef

Klart 20200630

• Benchmarking av effektivitetsmätsätt, best 

practise

Ansv Ekonomichef

Klart 20200630

• Öka uthyrningsgraden av egna lokaler.

Sätt referensvärde 20200101

Ansv Marknadschef

Klart 20201231

• Identifiera/utred vilka varor & tjänster som 

köps utanför avtal för att i steg 2 upprätta 

ramavtal

Ansv Ekonomichef

Klart 20200630

• Ta fram projektmodell för interna projekt

Ansv VD

Klart 20200430

• Utbildning av interna projektledare i 

projektledning

Ansv HR-chef

Klart 20200930

Kommentar till utfall
• Personal/konsulter -3.6, finansnetto -1.1, värme +1.0 = -3.7 av -4.0 

• Inga effekter av Coronavirus med i prognosen

• …
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Resultat EBT Mål

Genomförda aktiviteter
• Referensvärde 

hyresbortfallskostnader är 

definierad via KPI:er på 

kundcenter

• …

• …

Ekonomi resultat

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad



Information
Definition mål: CSR Agenda, 

genomförande av aktiviteter 

Mätfrekvens: Månadsvis

Utgångsläge: Avsaknad av CSR 

agenda 

Ägare: VD

Driver: Kommer att utses

Planerade aktiviteter
• Definiera en hållbarhetsagenda och 

långsiktiga mål

Ansv Kommer att utses

Klart 20200630

• Producera en hållarhetsrapport 

enligt GRI

Ansv Kommunikationschef

Klart 20201231

• Ta fram en hållbarhetsstrategi

Ansv Kommer att utses

Klart 20200930

• Implementera digital strategi

Ansv IT-chef

Klart 20200630

Kommentar till utfall
• Mätningen avser genomförda planerade aktiviteter inom området 

CSR 2020, ackumulerat

• Planering av benchmarking CSR för LG pågår, besök av 

Stångåsstaden och Lejonfastigheter 3 mars

• Start av framtagande av CSR strategi 4 mars

0
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Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

CSR aktiviteter Mål

Genomförda aktiviteter
• Benchmarking best practise inom 

CSR är gjord på Stångsåstaden och 

Lejonfastigheter i Linköping

Ansv VD

Klart 20200415

• …

• …

CSR (Hållbarhet)

Bedömt

Årsutfall
Aktuell

Månad



?
Att utveckla

vårt varumärke.



• Kommunikationen sker idag med en tonalitet 
”vi och dom”. Det finns en inbyggd distans. 

• Flera starka färger som är svåra att 
kombinera utan att det blir ”leksaksfärger”.

• Barnsliga illustrationer. Begränsat 
teckensnitt.

= Vi saknar en professionell tonalitet.

Nuvarande plattform



Utmaning 1

Lågt NKI i förhållande till våra 

”konkurrenter”. Vi ser en sviktande trend att 

vårt NKI sjunker under q1. 



Utmaning 2

Företagskulturen det finns ett stort gap mellan det vi 

vill att medarbetare ska känna och det man faktiskt 

upplever.  49 % anser att ”allt sammantaget är detta en 

mycket bra arbetsplats. 



Utmaning 3

Säkerställa en ekonomisk hållbarhet så att vi 

fortsatt kan bygga stad och utveckla 

bostadsområden.



Potential.



Att främja en kultur som maximerar trygghet, 

trivsel och stolthet. Samtidigt som vi minimerar 

onödiga* kostnader.

* nedskräpning, misskötsel, vandalisering, etc.



Vägen framåt.



Du & Jag

Engagemang

Lyft



Kommunikation.



Att vi alltid strävar efter 

det bästa för våra 

boende!

Veta Känna

Göra Uppleva

Stolthet över vårt 

boende, vår stadsdel och 

vår stad!

Utvecklas som 

människa!

Trygghet, värme 

och

Inspiration!





Styrelsen övergripande mål

• Diversifierat fastighetsbestånd (blandat)

• Utredningsuppdrag, förtydliga och utveckla 

målet, styrelsen 2020-01-27

• Arbetsgrupp:

– Kjell O Claesson, Olle Engström, Staffan 

Falk, Mikael Wickberg och Linda Ikatti



Befintligt bestånd
BEFINTLIGT 
bestånd

kö % 
(område) 1:or 2:or 3:or 4:or 5-7:or Student

Trygg-
hets s:a

Centrum 11,2% 26 86 40 9 14 200 93 468
Norrmalm 9,4% 23 67 59 10 2 0 28 189
Östermalm 8,2% 58 52 57 10 9 0 0 186
Byttorp 8,1% 2 52 9 5 0 0 0 68
Trandared 8,1% 99 225 154 43 3 0 0 524
Göta 8,0% 123 278 244 53 1 0 0 699
Druvefors 7,6% 4 25 44 34 0 0 0 107
Tullen 7,4% 106 263 158 35 9 0 0 571
Hestra 7,1% 3 28 45 23 5 0 0 104
Brämhult 6,7% 3 35 43 11 12 0 0 104
Sjöbo 6,2% 136 415 132 14 8 0 0 705
Hulta 4,5% 52 168 164 64 0 0 0 448
Norrby 3,9% 100 332 448 114 18 59 32 1103
Hässleholmen 3,4% 186 494 334 197 24 126 0 1361
TOTALT 921 2520 1931 622 105 385 153 6637

13,9% 38,0% 29,1% 9,4% 1,6% 5,8% 2,3% 100%



Planerad nyproduktion
Stadsdel

kö % 
(område) Nyproduktion 1:or 2:or 3:or 4:or 5-7:or Student

Trygg-
hets bost s:a

S:a, bef + 
nyprod. % förändr.

Centrum 11,2% Inkl Knalleland 40 30 25 5 104 204 672 9,0% 44%
Norrmalm 9,4% Marsken 14 14 26 14 2 0 0 70 259 3,5% 37%
Östermalm 8,2% Förtätn. egen fast 0 18 9 9 11 0 0 47 233 3,1% 25%
Byttorp 8,1% 0 68 0,9% 0%
Trandared 8,1% Svärdfästet 0 0 18 12 0 0 30 60 584 7,8% 11%
Göta 8,0% Regementstaden 3 60 60 12 21 0 48 204 903 12,1% 29%
Druvefors 7,6% 0 107 1,4% 0%
Tullen 7,4% 0 571 7,6% 0%
Hestra 7,1% 0 104 1,4% 0%
Brämhult 6,7% Nytt område 0 18 21 3 0 0 15 57 161 2,1% 55%
Sjöbo 6,2% Sjöbo Hus 1 - konv. -41 41 0 705 9,4% 0%
Hulta 4,5% 0 448 6,0% 0%
Norrby 3,9% Studentbostäder 160 160 1263 16,9% 15%
Hässleholmen 3,4% Radhus - egna hem 25 25 50 1411 18,8% 4%
TOTALT TOTALT 57 99 159 80 59 264 134 852 7489 100% 13%



Bostadsmarknaden i Borås (181231)

Kommundel Totalt % hyresrätt % Privata HR bostadsrätt % äganderätt % AB Bostäder % total % hyresrätt
Brämhult 5 075 100% 2555 50% 1 058 353 7% 2167 43% 1 497 29% 59%
Centrum 9 415 100% 7169 76% 6 361 1445 15% 801 9% 808 9% 11%
Dalsjöfors 4 441 100% 841 19% 841 177 4% 3423 77% 0 0% 0%
Fristad 4 099 100% 928 23% 928 118 3% 3053 74% 0 0% 0%
Göta 6 284 100% 4062 65% 3 257 1017 16% 1205 19% 805 13% 20%
Norrby 6 262 100% 2890 46% 1 181 2064 33% 1308 21% 1 709 27% 59%
Sandhult 3 565 100% 577 16% 577 235 7% 2753 77% 0 0% 0%
Sjöbo 5 603 100% 2136 38% 1 431 2748 49% 719 13% 705 13% 33%
Trandared 5 680 100% 2504 44% 1 527 1501 26% 1675 29% 977 17% 39%
Viskafors 2 752 100% 773 28% 773 33 1% 1946 71% 0 0% 0%
Kommunen 53 176 100% 24 435 46% 17 934 9691 18% 19 050 36% 6 501 12% 27%



Revidering av riktlinjer för 
kommande bostadsproduktioner
• I första hand prioritera produktion i stadsdelar där efterfrågan är som 

störst i bolagets bostadskö.

• Prioritering av studentbostäder inom radien 1 km från Högskolan. 
Antalet anpassas efter bedömd efterfrågan. På sikt avvecklas 
studentboendet på Distansgatan.

• Utredning om förutsättningar för avtal om trygghetsbostäder i 
respektive projekt, i samverkan med Vård- och 
Äldreförvaltningen/nämnden. 

• Mixa lägenhetstyper/storlekar från 1 – 4 RK, varav merparten 2 – 3 
RK. Där så är marknadsmässigt, även inslag av 5 RK.

• Öka genomsnittsarean i bestånden från 62 till 65 m² över tid.



Uppföljning av mål för blandat 
bestånd
• Uppföljning av bostadsbeståndet sker:

– Årligen
• Beståndets andel i respektive stadsdel i kombination av kunders 

efterfrågan i bostadskön

• Fördelning av lägenhetstyper

• Spridning av hyresnivå (lägsta-högsta kr/m²/år)

• Genomsnitts area ökar från 62 > 65 m², fram till år 2030

• Antal student- och trygghetsbostäder

• Bolagets andel av bostadsmarknaden (mål: > 12%)

– I samband med beslut om nytt bostadsprojekt
• Säkerställa att projektet matchar styrelsens riktlinjer och mål för 

nyproduktion
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Kommunala bolag, Miljörapport Tertial 2 2019 2(4) 

Inledning 

AB Bostäder har anslutit sig till Sveriges Allmännyttans klimatinitiativ. Detta gjordes hösten 2018. 
Allmännyttans klimatinitiativ innebär att vår verksamhet ska vara fossilfri till år 2030 och att vi ska 
minska vår energianvändning med 30 % till år 2030 jämfört med 2007 års nivå. 
Energibesparingsmålet kan ses som en fortsättning på det tidigare målet inom det sk Skåneinitiativet 
där AB Bostäder antagit ett mål om att minska energianvändningen med 20 % till och med år 2016 
jämfört med 2007 års nivå.  

 

Till dessa mål finns även 3 olika fokusområden, vi har valt att arbeta extra med två av dem; 
Effekttoppar och förnybar energi samt Klimatsmart boende. Totalt är 177 av Sveriges bostadsbolag 
anslutna till Klimatinitiativet.    

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2d) Borås inköp av ekologiska eller närproducerade livsmedel 

uppgår till minst 50 % 

Indikatorer   Utfall 2019 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads bolag 

  97% 

Kommentera utfallet:   På AB Bostäder 
köps det in enstaka 
te-sorter som ej är 

ekologiska.   

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Obs Mål 4 gäller endast de kommunala bostadsbolagen 

https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/effekt-och-fornybar-energi/
https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/fokusomrade-3-klimatsmart-boende/
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4b) Andel nybyggnationer och större ombyggnationer där 

energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % 

lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR 

Indikatorer   Utfall 2019 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR 

  100% 

Kommentera utfallet:   Vi ställer krav på 25 
% bättre 

energiprestanda för 
bostadshus jämfört 

med BBR 27 

4b) 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur uppföljning 
sker. 

Kommentar: Vi har ställt krav på 25 % bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med BBR 27. 

Uppföljning sker månadsvis med hjälp av Keep An Eye samt vårt överordnade styrsystem Web 

Factory. Bl a i samband med 2 års besiktningen och 5 års besiktningen kommuniceras resultatet av 

energiuppföljningen till entreprenören och ev startas en utredning igång om energikraven inte 

uppfylls.  

Lägesbeskrivning 

Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

 

Kommentar: Det är inget vi provat men vi har diskuterat hur vi skulle kunna nyttja detta. Vi tycker 
att det hade behövts ett ekonomiskt incitament för entreprenören att hålla de energikrav vi sätter 
upp. Annars är vår uppfattning att inte så mycket händer.  

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med renovering. 

Ge även exempel på åtgärder genomförts 

 

Kommentar: Arbetet går bra. Ska underhåll genomföras försöker vi att samtidigt 
energieffektivisera. T ex har vi bytt ventilationsaggregat och sparat ca 30-50 % el. Vi har även 
avslutat renoveringen på Tunnlandsgatan där vi i samband med fasadåtgärder och fönsterbyte har 
tilläggsisolerat fasad och vind samt bytt till fönster med bättre U-värde.  

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 

exempel på åtgärder som genomförts 

 

Kommentar: Vi hanterar inte kommunens lokaler annorlunda än våra övriga. Finns behov av 
renovering undersöks möjligheterna för energieffektivisering.  
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FINANSRAPPORT 2020-04-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-03-31 2020-04-30
Räntebärande likviditet*) 441,5 385,1 342,8
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 -783,3 -810,2

-externa räntebärande placeringar 313,5 320,4 215,7

-direktutlånat till bolagen 9,1 8,9 8,9

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 839,2 928,5

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 568,7 562,2
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -167 -42
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 200331 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,3 -0,2

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 40,9 -0,2

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 41,0 -0,6

SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 52,4 -2,7

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 31,1 -0,6

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,4 0,1

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 -8,3 17,7 -0,5

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 14,9 -0,5

320,4 -99,6 215,7 -5,1

Realiserade vinster/förluster under året 0,8

*) Som en följd av ändrade redovisningsprinciper 2019 bokfördes föregående års orealiserade vinst på 6,8 mkr som en ränteintäkt 2019.
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-02-29 2020-04-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 393,2 9 327,8
Upplåning - Borås Stad -140,9 144,7 -810,2

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 153,5 192,9

Upplåning - Certifikat 1 300,0 1 100,0 1 450,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 3 995,1 4 495,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 393,2 9 327,8

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-04-30

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-04-30

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-04-30

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-04-30

Summa 3 150 0,0

53,1 53,7

0,77% 0,79%

2020-03-31 2020-04-30

6 887,2 6 816,9

0,05% 0,05%

0,18% 0,18%

2,60 2,57

25% 25%

2,77 2,74

2020-02-29 2020-03-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 805,2 3 200,0 1,16% 0,37% 7,4 24%

BEMAB 3 833,4 4 747,0 2,14% 0,43% 3,6 6%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 882,0 1 200,0 0,92% 0,23% 2,1 4%

VISKAFORSH 378,1 411,0 1,01% 0,44% 0,9 46%

STADSHUSAB 195,2 204,8 0,54% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 274,9 410,0 1,01% 0,19% 0,8 7%

FRIBO 191,9 231,0 1,73% 0,42% 0,4 16%

SANDHULTSB 258,5 305,0 1,06% 0,49% 0,7 37%

TOARPSHUS 214,9 245,0 1,13% 0,49% 0,5 29%

DJURPARK 136,2 180,0 0,86% 0,00% 0,4 999%

PARKERING 101,2 150,0 0,95% 0,41% 0,2 3%

BORÅSBORÅS 4,6 22,0 0,54% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 40,8 65,0 0,54% 0,00% 0,1 999%

Summa 9 316,9 11 373,2 1,54% 0,37% 18,1

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

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,6 år Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,7 år Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 24% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 156% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-03-31 på nominellt 3 219,5 mkr har ett marknadsvärde på -42,1 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Under första delen av året har nyupplåning samt avyttring av fonder genomförts. Dels för att frigöra likviditet till kommande investeringar men  

även för att ha framförhållning och beredskap avseende tillgänglig likviditet med anledning av rådande situation med Covid-19.

 



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 

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

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  



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

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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



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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande 

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

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

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  



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



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Elhandlarcentrisk marknadsmodell – fortsatt 2023 som är kommunicerat år. Inget nytt har hänt sedan 
plupp-samtalet i november. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 



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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget är 3 % i 

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

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



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



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 



Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

 
Bolaget behandlade inte frågorna.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

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

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



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2021. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för 

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

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

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

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



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

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



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

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

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



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

1. INLEDNING 
Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat resultatkrav inför 2021, Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för 

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

3. MÅLUPPFYLLELSE 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 
Väsentliga händelser under 2020: anställt en ny affärsutvecklare och en ny kommunikatör. Antalet nya 
inkubatorskunder följer planen, hittills fem nya kunder och målet för året är 16 stycken. Dock är 
antalet möten med potentiellt nya kunder för lågt för tillfället. Bolaget planerar att nå det budgeterade 
resultatet. 
 



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

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

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

 



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

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

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

6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

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



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 maj 2020 kl. 09.00-10.00  
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Eric Stjerna (L), ordförande 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Jeanette Lindström, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

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

innevarande mandatperiod är ett resultatkrav på -12 mnkr.   
     

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bl a följande gicks igenom: 
 
Väsentliga händelser 2020: 



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



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

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

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 



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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

 
 

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



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2021 är -18,5 mnkr eller bättre.  
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Bolagets hantering av följderna av Corona: 
Turism: marknadsför sig inte mot besökare utan bara mot boråsare i egna kanaler och de aktiviteter 
som går/får göras i dessa tider. Scenarioplanerar för sommaren där det finns två olika spår; bara 



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan gällande finansiering av stadens 400-års firande. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 



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

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



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

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2021 är -27 mnkr eller bättre. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Till följd av coronapandemin har operatören för Borås Kongress tappat 8 mnkr i bokningar, varav 5 
mnkr i omsättning mot deras prognos. Det leder till minskade intäkter på 1 250 tkr för 
Akademiplatsen. All personal på Evion Möten AB är uppsagd och huset har ingen personal på plats 



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att 
rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan angående finansiering av Textile Fashion Center.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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



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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

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



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2020 08.45-09.45  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran (S), ordförande  
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

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

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Under 2020 genomförs och planeras för följande:  
- Renovering av 7 lägenheter och nyproduktion av 2 stycken pågår på Ekvägen i Sandhult 
- Byte av papptak på Ekekullen äldreboende, uppstart inom kort 



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 



Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Framtida planer finns i en etapp 2 på Moränvägen, Räveskalla 1:25. Där finns det möjlighet att 
uppföra ca 50 lägenheter. En diskussion som ska föras i styrelsen först. 
 
Det finns även en tomt i Sandhult som är möjlig för nybyggnation, Ekollonvägen 2 på ca 5000m2. 
Sandhult är ett område under exploatering.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2020 09.45-10.45  
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande  - med via Teams 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

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

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Under 2020 planerar bolaget för att genomföra följande: 
- Utbyte av varm- och kallvatten på Dalhem. Projektering sker i höst men projektet kommer troligen 
inte genomföras i år pga coronapandemin. 



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Stort fokus på den underhållsbudget som arbetades fram under slutet av 2019. Det finns ett stort 
renoveringsbehov framöver. Ett viktigt mål 2020 och framåt är att minska antalet småskador som är 
oerhört kostnadsdrivande.  
 



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

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 maj 2019 11.00-11.30  
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande 
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande  
Kjell-Ove Sethson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

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

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolaget rapporterade om sin verksamhet enligt separat bildspel.  
 
Coronaeffekter: 
- Liten påverkan generellt sett. Bolaget har inte några affärslokaler. 
- Majoriteten av hyresgästerna har pension och kommer därmed inte få problem med att betala hyran.  



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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



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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

 
Bolaget behandlade inte frågorna. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



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

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.  
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

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

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Bolaget har fräschat upp centrum i Viskafors, runt torget. Det har kommit in en blomsteraffär och en 
liten galleria med skräddare, frisör och fotvård. 
 



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



4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga frågor. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

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



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

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 

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

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 



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



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



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

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 
 
 
 



5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

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

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

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

 
o Bolagets budget   

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

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

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

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

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






















































































