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Granskning av ärende bered
ningen i Borås Stads bolag
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kom
munala bolagen i Borås Stad. Syftet med granskningen 
var att granska bolagens och Kommunstyrelsens bered
ningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige. Syftet 
var även att granska om processen är ändamålsenlig och 
förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och an
dra lagars krav på beredning. Som en del av granskning
en har även protokollföringen i de kommunala bolagen 
i Borås Stad undersökts. Granskningen har genomförts 
genom dokumentstudier och intervjuer med företrädare 
för alla Borås Stads bolag samt med tjänstepersoner vid 
Stadsledningskansliet. 

Ett kommunalt aktiebolag är i grunden ett normalt aktie
bolag med en kommun som ägare. Det som bl.a. särskiljer 
det kommunala aktiebolaget från ett bolag med privat 
ägande är att styrningen sker genom att de kommun
rättsliga principerna förs in i bolagets bolagsordning. I 
kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska 
anges att frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för 
dess ställningstagande samt att styrelseledamöter och lek
mannarevisorer ska väljas direkt av Kommunfullmäktige. 
Vidare gäller ytterligare lagar för bolaget på samma sätt 
som annan offentlig verksamhet när det kommer till of
fentlighet för handlingar, arkivering av handlingar, han
tering av utlämnande av handlingar samt upphandling av 
varor och tjänster.

Förutom ovanstående utgår granskningen i stora delar 
från de principer för styrning av kommun- och regionägda 
bolag som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Dessa principer är inte tvingande att följa för 
kommunerna. Varje enskild kommun avgör slutligen hur 
ägarfrågorna ska behandlas och då kan principerna vara 
ett stöd.

Kommunstyrelsens ärendeberedning
Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen alltid ges 
möjlighet att yttra sig i ett ärende som har beretts av 
en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning samt 
ska, i det fall ingen annan nämnd eller fullmäktigebe
redning gjort det, självt lägga fram förslag till beslut i alla 
ärenden som skall behandlas av Kommunfullmäktige. 
Detta gäller även ärenden avseende kommunala bolag. 
De krav som ställs upp avseende ärendeberedning i övriga 
ärenden i Kommunstyrelsen gäller på så sätt även för de 
bolagsärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige.

Innevarande granskning visar att ärendeberedningen i 
Kommunstyrelsen i huvudsak inte har förändrats eller 
utvecklats sedan granskningen genomfördes 2018. Stads
revisionens bedömning är med utgångspunkt i gransk
ningsresultaten att bristerna som konstaterades då kvarstår. 

Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens be
dömning, upprätta en tydlig och transparent ärende
beredningsprocess som klargör rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sak
liga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. 

Ärendeberedningsprocessen hos Borås Stads bolag
Regelverket när det gäller bolagens egen beredning av 
ärenden är till största delen de regler som framgår av 8 
kap. 21 § aktiebolagslagen (ABL). Lagen anger att beslut 
inte får fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseleda
möter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och 
fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. 
Det är bolagets styrelse som rent praktiskt avgör vad ett 
tillfredsställande underlag innebär.

Ägaren kan i ägardirektiv besluta om ytterligare regelverk 
eller förhållningsregler som berör bolagen. Ska dessa anses 
bindande för bolagen behöver de beslutas av bolagsstäm
morna. I ägardirektiv kan ägaren således besluta om ytter
ligare förhållningsregler som rör de kommunala bolagens 
beredning av ärenden.  

Granskningen visar att ägaren inte beslutat om ytterligare 
regelverk eller förhållningsregler i ägardirektiv som rör hur 
bolagen ska bereda sina ärenden. 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads 
bolag ska styrelsen för varje bolag ha en aktuell och för 
verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fast
ställas årligen. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet 
i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens leda
möter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken 
utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete 
och kallas till dess sammanträden. Alla Borås Stads bolag 
utom AB Sandhultsbostäder har antagna arbetsordningar 
avseende 2021.

Arbetsordningarna för Borås Stads bolag innehåller en 
beskrivning av lagliga skyldigheter, styrelsens uppgif
ter, åligganden för styrelsen, regler och procedurer för 
sammanträden, styrelsens sammansättning samt andra 
beskrivningar av styrelsens arbete.
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Samtliga bolags arbetsordningar beskriver även över
gripande hur beredning och framtagande av beslutsun
derlag ska gå till utom tre. De tre bolag som inte har en så
dan beskrivning är Inkubatorn i Borås AB, AB Toarphus 
och AB Sandhultsbostäder.

När det gäller ärendeberedningen i Borås Stads bolag 
lämnar Stadsrevisionen följande rekommendationer:

• Styrelsen i Sandhultsbostäder AB behöver faststäl
la en arbetsordning för styrelsen i enlighet med 
det gemensamma ägardirektivet.  

• Stadsrevisionen rekommenderar att styrelserna 
för Inkubatorn i Borås AB, AB Toarphus och AB 
Sandhultsbostäder för in ordning och ansvar när 
det gäller beredning av ärenden i kommande års 
arbetsordning för styrelsen. 

Beredning när det gäller frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt

I kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska 
anges att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för dess 
ställningstagande. I bolagsordningar för Borås Stads bolag 
framgår detta för samtliga bolag. 

Granskningen visar att Borås Stad saknar en gemensam 
och definierad beredningsprocess som avser de frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt som ska bere
das i bolagen och sedan i Kommunstyrelsen inför beslut 
i Kommunfullmäktige. Det finns heller inga uttryckta 
krav på kvalitet eller omfattning av beredningen av dessa 
frågor i bolagens ägardirektiv.

Det framkommer vidare i granskningen att styrelsen i 
Borås Stadshus AB i de flesta fall inte genomför någon 
beredning eller fattar beslut i denna typ frågor, vare sig 
när det gäller bolagen i stadshuskoncernen eller när det 
gäller övriga bolag. Borås Stadshus AB:s roll och funktion 
när det gäller ställningstagande i dessa ärenden är inte 
tydliggjord. Samtidigt har Borås Stadshus AB ett uttryckt 
ansvar för ägarstyrningen av Borås Stads samtliga bolag 
i ägardirektivet. 

Det finns förslag på förtydligande av ägardirektivet för 
Borås Stadshus AB som medför att bolaget ska ta ställning 
till samtliga frågor av principiell beskaffenhet eller av stör
re vikt som uppkommer i Borås Stads bolag. Förslaget har 
ännu inte beslutats om.

När det gäller Kommunstyrelsens beredning av ärenden 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt efterfrågar 
flera intervjuade VD i bolagen en tydligare ordning som 
beskriver hela beredningsprocessen. Några vidtalade VD 
uttrycker även att de skulle se positivt på en större delaktig
het från bolagets sida även i Kommunstyrelsens beredning 
av dessa frågor. 

När det gäller ärendeberedningen i frågor av princi
piell beskaffenhet eller annars av större vikt lämnar 
Stadsrevisionen följande rekommendationer: 

• Borås Stadshus AB bör med utgångspunkt i vilket 
ansvar bolaget har för ägarstyrningen av Borås 
Stads bolag ta ställning till de frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt som upp
kommer i bolagen. 

• Beredningsprocessen när det gäller det gäller 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt bör dokumenteras och förtydligas med fokus 
på ärendegång, roller och ansvar för bolagens 
styrelser, styrelsen för Borås Stadshus AB och 
Kommunstyrelsen. 

• Grundläggande krav på beredningen i frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt kan 
med fördel föras in det gemensamma ägardirekti
vet för Borås Stads bolag.   

Planerings- och uppföljningsmöten (PLUPP-möten)
Enligt Borås Stads styr och ledningssystem ska Kommun
styrelsen regelbundet genomföra planerings och uppfölj
ningssamtal med styrelserna för Borås Stads bolag. Enligt 
ägardirektivet ska Borås Stadshus AB ansvara för att minst 
en gång per år hålla ägardialog (planerings och uppfölj
ningssamtal) med representanter för styrelse och företags
ledning i bolagen ingående i koncernen samt med övriga 
av Borås Stads hel och majoritetsägda bolag. Mötena 
genomförs två gånger per år med de flesta bolag och tre 
gånger per år med Borås Energi och Miljö AB. 

Intervjuade företrädare för bolagen uppger att utgångs
punkten för mötena är otydlig när det gäller om mötena 
sker med företrädare för Borås Stadshus AB eller med 
Kommunstyrelsen. Intervjuade vid Stadsledningskansliet 
bekräftar att detta inte fullt ut är tydliggjort, men att am
bitionen nu är att det ska vara dialog vid mötet både med 
utgångspunkt i ägarstyrning och uppsikt. 



Samtliga vidtalade i granskningen uppger att planerings 
och uppföljningssamtalen är uppskattade och betydelseful
la tillfällen för dialog. Formerna för mötet har utvecklats 
de senaste åren och ytterligare utvecklingsarbete bedrivs 
av bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet. Förslaget i 
remissversionen av Borås Stads nya styr och ledningssys
tem är att Borås Stadshus AB ska hålla uppdragsdialog 
som en del av ägarstyrningen med de kommunala bolagen 
två gånger per år. 

Stadsrevisionen kan konstatera att planerings och uppfölj
ningssamtalen fyller en viktig funktion som ett instrument 
för ägarstyrning och dialog. När det gäller Planerings och 
uppföljningssamtalen lämnas följande rekommendationer:

• Roller och mandat för deltagare i mötet bör 
förtydligas med betoning på om fokus för mö
tet är ägarstyrning med utgångspunkt i Borås 
Stadshus AB, uppsikt med utgångspunkt i 
Kommunstyrelsen eller båda delar.

• Stadsrevisionen rekommenderar en utveckling 
mot dialog som en del av ägarstyrningen i linje 
med förslaget i Borås Stads nya styr och lednings
system.  

Vd-instruktioner i de kommunala bolagen 
Enligt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
ska styrelsen meddela riktlinjer och anvisningar för vd:s 
handhavande av den löpande förvaltningen samt ange ar
betsfördelningen mellan styrelsen och vd. Detta ska ske i 
skriftlig instruktion. 

Sammantaget visar granskningen att samtliga bolag har 
en fastställd en vdinstruktion. Samtliga vd instruktioner 
utom instruktionen för vd hos Stadshus AB omfattar vd:s 
ansvar när det gäller beredning av ärenden inför beslut till 
bolagsstyrelsen.

Stadsrevisionens sammanställning av bolagens vdin
struktioner visar att flertalet bolag saknar reglering när 
det gäller jäv, ansvar för allmänna handlingar, rutiner för 
utlämnade av allmänna handlingar, kommunikationen 
mellan bolaget och tjänstemän vid Stadsledningskansliet 
och deltagande vid fullmäktige eller nämndsmöten. 

Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer när 
det gäller vdinstruktioner i de kommunala bolagen: 

• Borås Stadshus AB:s instruktion för vd behöver 
kompletteras med vd:s beredande funktion och 
ansvar. 

• Samtliga bolag bör med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens sammanställning se över bolagets 
vdinstruktion och säkerställa att samtliga rele
vanta områden regleras i instruktionen. Bolagen 
behöver särskilt säkerställa att vd:s ansvar, när det 
gäller ansvar för allmänna handlingar och rutiner 
för utlämnande av allmänna handlingar, utgör en 
del av instruktionen till vd och att den utgår från 
nu gällande lagstiftning.

Protokoll i bolagen
Som en del av granskningen har Revisionskontoret ge
nomfört en genomlysning av hur protokollföringen ser 
ut i Borås Stads bolag. Genomlysningen baseras på den 
vägledning som ges i dokumentet Principer för styrning – 
Kommun- och regionägda bolag från SKR. 

Bolagens styrelseprotokoll har en avgörande roll för be
slutsdokumentationen i bolagen. För att ägare, styrelse och 
vd ska kunna säkerställa att verksamheten styrs i enlighet 
med de beslut styrelsen fattat behöver dessa vara tydligt 
nedtecknade. Innehållet i bolagens styrelseprotokoll är 
även viktiga för allmänhetens insyn i offentligt ägda verk
samheter. Av den anledningen bör protokollen hålla en viss 
nivå av tydlighet avseende bl.a. beskrivning av ärenden, 
underlag och beslut.

Genomlysningen har undersökt om protokollet tydligt 
återger vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits för respektive ärende, om det fanns en ärende
beskrivning och om innebörden av de beslut som fattas 
tydligt anges i protokollet.

Genomlysningen visar att endast protokollen hos Stadshus 
AB uppfyller de kriterier som undersökningen utgått från. 
Samtliga övriga protokoll saknar i varierande utsträckning 
tydlighet i vilka underlag som legat till grund för besluten 
och en tydlig ärendebeskrivning i beslutsförslaget. 
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Det noteras särskilt att styrelseprotokollen hos AB 
Sandhults bostäder och Viskaforshem AB saknar besluts
förslag i ärenden, inte återger tydligt vilka ärenden som 
behandlats, inte beskriver ärendeunderlag och inte återger 
innebörden av de beslut som fattas.

• Mot bakgrund av resultatet från genomlysningen 
rekommenderar Stadsrevisionen att det gemen
samma ägardirektivet för Borås Stads bolag upp
dateras med ett regelverk som anger vad bolagens 
styrelseprotokoll minst ska innehålla. 

• Samtliga bolagsstyrelser behöver se över sin proto
kollföring och säkerställa att relevant information 
tas upp i protokollen. I detta arbete kan respektive 
bolag med fördel utgå från Stadsrevisionens ge
nomlysning i innevarande rapport. 

Expediering
Beslut tagna i Kommunfullmäktige expedieras till de bo
lag ärendet berör. Innevarande granskning har visat på 
oklarheter avseende expedieringsrutinerna mellan Borås 
Stad och de kommunala bolagen. 

Det är av vikt att bolagen verkställer Kommunfullmäktiges 
beslut med utgångspunkt i upprättade protokoll från 
Kommun fullmäktiges sammanträde. Detta för att säker
ställa att beslutet verkställs i enlighet med Kommun full
mäktiges intentioner i en principiell fråga.

Besluten i Kommunfullmäktige kan överklagas inom tre 
veckor efter att Kommunfullmäktiges protokoll justerats. 
Skulle ett kommunalt bolag verkställa beslut före över
klagandetidens utgång har beslutet verkställs innan det 
vunnit laga kraft. 

• Stadsrevisionen rekommenderar att bolagen tar 
fram rutiner för mottagandet av expedierade 
protokoll från Kommunfullmäktige. Bolagen 
behöver även ta fram rutiner för att undvika verk
ställighet av ärenden som Kommunfullmäktige 
beslutat om och som ännu inte vunnit laga kraft.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det 
gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning att de brister 
som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena 
medför att Kommunstyrelsens beredning av ärenden även 
fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det 
gäller frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt i Kommunstyrelsen och bolagen kan utvecklas 
och hänvisar till bilagd rapport för precisering av rekom
mendationer. 

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bola
gen bedömer Stadsrevisionen att bolagen till största delen 
har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktie
bolagslagen finns ingen laglig reglering som rör ärendens 
beredning inom respektive bolag. 

Väsentliga delar som behöver utvecklas för bolagen är 
protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, 
att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med 
upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för förvaring 
och utlämnande av allmänna handlingar tydliggörs. 
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