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Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00863 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-01-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den  (bil.) 

23 april 2020 

Dnr 2020-00031 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den  (bil.) 

26 juni 2020 

Dnr 2020-00031 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den  (bil.) 

24 september 2020 

Dnr 2020-00031 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den  (bil.) 

22 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den  (bil.) 

20 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den  (bil.) 

23 april 2020 

Dnr 2020-00031 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den  (bil.) 

25 juni 2020 

Dnr 2020-00031 
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8. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den (bil.)  

27 augusti 2020 

Dnr 2020-00031 

 

9. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den  (bil.) 

24 september 2020 

Dnr 2020-00031 

 

10. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den  (bil.) 

22 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 

 

11. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den  (bil.) 

26 augusti 2020 

Dnr 2020-00031 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för Sandhultsbostäder den  (bil.) 

26 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 

 

13. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den  (bil.) 

7 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 

 

14. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads   (bil.) 

samordningsförbund den 24 november 2020 

Dnr 2020-00155 

 

15. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den  (bil.) 

30 november 2020 

Dnr 2020-00031 

 

16. Mötesanteckningar vid genomförda planerings- och  (bil.) 

uppföljningssamtal med de kommunala bolagen, november 2020 

Dnr 2020-00034 

 

17. Beslut om prisuppräkning av taxor inom Miljö- och  (bil.) 

konsumentnämndens verksamhetsområde 2021 

Dnr 2020-00883 

 

18. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  (bil.) 

den 24 november 2020 

Dnr 2020-00031 

 

19. Expedierat ansökan om statsbidrag (andra omgången) för (bil.) 

 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd 

av sjukdomen covid-19 till Socialstyrelsen 

Dnr 2020-00532 

 

20. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den  (bil.) 

23 november 2020 

Dnr 2020-00031 

 

21. Datainspektionens beslut om tillstånd till kameraövervakning  (bil.) 

vid Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus. DI-2020-3200 

Dnr 2020-00004 

 

22. Finansrapport Borås stad 201130   (bil.) 

Dnr 2020-00022 

 

23. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB  (bil.) 

den 26 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 

 

24. Sociala omsorgsnämndens beslut om fortsatt tillfällig  (bil.) 

hantering av ersättning till utförare inom daglig verksamhet och 

habiliteringsersättning till brukare. 

Dnr 2020-00507 

 

25. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  (bil.) 

3 december 2020 

Dnr 2020-00031 

 

26. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB  (bil.) 

den 30 november 2020 

Dnr 2020-00031 

 

27. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från   (bil.) 

Vänsterpartiet i Borås 

Dnr 2020-00924 

 

28. Årshjul för Kommunstyrelsen 2021  (bil.) 

Dnr 2020-00552 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



 
 
 
 
 
 
Protokoll 
Styrelsemöte Akademiplatsen AB, nr 47 
Torsdag 23 april 2020 kl. 13.30 - 15.00 
Textile Fashion Center 
 
 
Närvarande:    
Per-Olof Höög, ordförande    
Helena Thorell, via länk 
Erika Storme Martinger 
Crister Spets 
 
Frånvarande: 
Lars-Gunnar Comén, vice ordförande 
 
Närvarande övriga: 
Helena Ransjö Alcenius, VD 
Ann Lilja Lundin, att föra anteckningar 
 
 
§365 Mötets öppnande 

Ordförande Per-Olof Höög hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 
 
§366 Upprop 
  Närvaro enligt ovan. 
 
§367 Val av justerare 
  Styrelsen beslutar att utse Crister Spets till justerare. 
 
§368 Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom.  
 
Årsredovisningen skickas hem till Helena Thorell och Lars-Gunnar Comén. 
 
Därefter lades föregående mötes protokoll med godkännande till handlingarna. 

 
§369 Ekonomi 
 RR och BR per 200331  
 VD går igenom RR och BR per 200331.  

 
Prognos helår – T1 rapporten in 18 maj. 

 T1 rapport ska lämnas in 18 maj. 
 
 Ekonomirapport lades med godkännande till handlingarna. 
 
 
VD rapporter 



 
 
 
 
 
§370 Textile Fashion Center 

VD går igenom: 
 
 Besöksstatistik jan-mars 2020 
 Nytt utseende på rapporterna från jan 2020. 
 
 Styrelsen godkänner statistiken och lägger den därefter till handlingarna. 
 
 Plan 1 - Infodisk 

Styrelsen diskuterar kring ombyggnation av infodisk och beslutar att i rådande läge 
skjuta på detta. Diskussion behöver lyftas i Ledningsrådet den 8 maj.  

 
 
§371 Borås Kongress 

Hyreslättnad av IBAB?  
Idag inga förändringar i hyresavtalet. Kommunjurist utreder vad som gäller 
hyreslättnader för kommunala bolag.  
 
Beläggning/Bokningar 
Borås Kongress är redo och har bokningar från 9 augusti 2020.   
 
Styrelsen godkände beläggning/bokningsstatistiken samt ekonomi och lade därefter 
dessa till handlingarna. 
 
 

§372  Datum för nästa möte 
27 juni kl 10.30-12.00 

 
§373 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§374 Mötet avslutas 

Ordförande tackade och avslutade mötet. 
  
Borås 23 april 2020 
Ann Lilja Lundin 
 
 
 
Per-Olof Höög  Crister Spets 
Ordförande   Justerare 
2020-    -             2020-    -     
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Datum 
2020-09-24 

Protokoll  
Styrelsemöte Akademiplatsen AB, nr 49  
Datum  Torsdag 24 september  2020  
Tid  Kl  10.30-12.00  
Plats  Garfveriet,  Textile Fashion Center  
Deltagare  
 

Per-Olof  Höög,  ordförande   
Lars-Gunnar  Comén,  vice ordförande  
Erika Storme Martinger,  ledamot  
Emilia  Silbvers,  ledamot  

 
 
 
Frånvarande  

 
Helena Thorell,  ledamot  

  
Närvarande  
övriga  

Helena Ransjö Alcenius,  VD  
Ann Lilja Lundin,  att  föra anteckningar  

§386 Mötets öppnande  
Ordförande Per-Olof Höög hälsar välkommen och förklarar  mötet för öppnat.  
Ordföranden hälsade  Emilia Silbvers välkommen  som ledamot i  
Akademiplatsen ABs styrelse.  

§387 Upprop  
Närvaro enligt ovan.  

§388 Val av justerare  
Styrelsen beslutar att utse  Lars-Gunnar Comén till justerare.  

§389 Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötes protokoll gicks igenom.  
Därefter lades föregående mötes protokoll med godkännande till handlingarna.  

§390 Ekonomi  
RR och BR  per 200831  

Styrelsen går igenom RR och BR per  200831. Styrelsens nya ledamot Emilia 
Silbvers sätts in i ekonomin.  
Ekonomirapport lades med godkännande till handlingarna.  

https://10.30-12.00
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T2 
VD går igenom den till staden inlämnade rapporten för T2  som visar på ett  
bättre resultat än budgeterat, på grund av hyresrabatter.  T2 lades med  
godkännande till handlingarna.  

§ 391 Beslut  –  Miljörapport T2  
Styrelsen beslutar att godkänna miljörapporten för T2 och sända in den till  
staden.  
 
Borås Stad har beslutat att alla anställda och politiker ska gå stadens  
miljöutbildning,  dessa genomförs av Navet, och hålls från kl 9-12.  Datum för  
utbildning  är 16/10,  23/10 samt 29/10, det sista datumet  är via webb. Det finns  
även datum under november och december, men där har anmälan inte öppnat  
än. Vill du gå något av dessa datum hör av dig till Ann, så anmäler hon er.  

§392 VD rapport Textile Fashion Center  
Muntligt föredragen på mötet och utskickad  i efterhand.  

Besöksstatistik juni, juli  och augusti  2020  
VD föredrar besöksstatistik.  

Rapport Ledningsrådet  
VD visar  värdekartan som kommer  ligga till grund för  Textile Fashion  Center´s 
kommunikationsplattform.  

Status  plan 1  
VD föredrar finansieringstanken för ombyggnad av plan 1, som  vilar på  
samverkansdokumentet.  
 
VD rapport  för  Textile Fashion Center godkänns och läggs till handlingarna.  

§393 VD rapport Borås Kongress  
Muntligt föredragen på mötet och utskickad i efterhand.  

LED skärmen  
Målet som skulle upp i Tingsrätten 9 september är uppskjutet och inget nytt  
datum är  ännu satt.  

Avtal  
VD  kommer kontakta Upphandlingsenheten för att se vad reglerna för 
avtalsförlängning med driftsoperatör tillåter.  

Budget/Prognos  
VD visar budget/prognos för Borås Kongress 2020.  



 
 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Underskrift  Underskrift  
  

Namnförtydligande  Namnförtydligande  
Per-Olof  Höög  Lars-Gunnar  Comén  
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Övrigt Borås Kongress  
Några av styrelsens medlemmar har fått synpunkter på kvalitetsfrågor hos  
Borås Kongress. VD tar  med sig dessa till Borås Kongress.  
 
VD rapport  för Borås Kongress godkänns och läggs till handlingarna.  

§394 Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås 
Styrelsen beslutar att Akademiplatsen  AB inte skriver något eget remissvar utan 
stödjer det  svar som staden skriver. 

§395 Datum för nästa möte 
22 oktober kl 10.30-12.00 

§396 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§397 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och avslutade detsamma. 

Underskrift  
Justerat  via mail  201007  Justerare  via mail  201007  

https://10.30-12.00
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Datum 

2020-10-22 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Protokoll 
Styrelsemöte Akademiplatsen AB, nr 50 
Datum Torsdag 22 oktober 2020 

Tid Kl 10.30-12.00 

Plats Borås TME, Österlångg 17 samt via Teams 

Deltagare 
 
 
 
 
Deltagare via 
Teams 
 
Närvarande 
Övriga 

Per-Olof Höög, ordförande 
Lars-Gunnar Comén, vice ordförande 
Erika Storme Martinger, ledamot 
Emilia Silbvers, ledamot 
 
Helena Thorell, ledamot 
 
 
Helena Ransjö Alcenius, VD 
Ann Lilja Lundin, att föra anteckningar 
 
 

 

§398 Mötets öppnande 
Ordförande Per-Olof Höög hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.  
 
§399 Upprop 
Närvaro enligt ovan. 
 
§400 Val av justerare 
Styrelsen beslutar att utse Lars-Gunnar Comén till justerare. 
 
§401 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades därefter med godkännande 
till handlingarna. 
 
§402 Ekonomi 
RR och BR per 200930 
Styrelsen går igenom RR och BR per 200930. Ekonomirapport lades med 
godkännande till handlingarna. 
 
§403 Status stämningen 
Vi har fått besked från Tingsrätten att målet tas upp den 12 januari 2021. 
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§404 VD rapport Textile Fashion Center 
Textile Fashion Center Designing the future 
VD föredrar kring detta. Centrets vision utgör ramverket och avgränsning 
genom inriktningen på textil och mode. Tanken är att alla verksamheter i huset 
ska jobba tillsammans, skapa erbjudanden och föra sin kommunikation 
någorlunda lika. Arbetet fortgår enligt den plan VD visar.  
 
Besöksstatistik 
VD visar statistik för september och året. Covid-19 påverkar och det är ca 60% 
färre besökare i centret på vardagar och 30-40% på helgerna. 
  
VD rapport för Textile Fashion Center godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§405 VD rapport Borås Kongress 
Borås Kongress har trots läget med Covid-19 haft en ok höst. 
 
Evion Borås Möten AB har en önskan om att förlänga avtalet med de två 
optionsåren. Styrelsen har en färdriktningsdiskussion. Innan beslut fattas i 
frågan uppdrar styrelsen VD att skriva ett beslutsunderlag.  
 
VD rapport för Borås Kongress godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§406 Internkontrollplan 2021 
VD berättar kring internkontrollplanen. 
 
Beslut 

- Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplanen. Kontrollplanen skickas in till 
staden tillsammans med budgeten. 

 
§407 Budget 2021 
I grunden inga stora konstruktioner förutom hyreshöjningar som slår igenom, 
då det är den största delen av kostnadsmassan för bolaget. 
  
VD arbetar med projektet att bygga om gula zonen och skapa en gemensam 
receptionsyta, samt att hyra ut hörsalen till Högskolan. 
 
Beslut: 

- Styrelsen beslutar att skicka in en budget på 28, 8 miljoner kronor till 
staden.  

 
§408 Datum för nästa möte 
14 december kl 08.30-10.00 

 
§409 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§410 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och avslutade detsamma. 
 
 
 

Underskrift 
Justerat Justerat via mail 201111 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Per-Olof Höög Lars-Gunnar Comén 
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BoråsBorås TME AB 556784-7719 styrelsemöte nr 81 
Styrelsemöte 27 augusti 2020 kl. 08.30–10.15 
Garfveriet, Textile Fashion Center samt digitalt via Teams 
 
 
 
 
§698 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§699 Närvaro 
Närvarande styrelseledamöter: 
Per-Olof Höög, ordf.   Hanna Lassing, ledamot 
Ulrik Nilsson, vice ordf  Klas Tryborn, ledamot 
Erika Storme Martinger, suppleant Caroline Wallin, ledamot 

Ann-Christin Andreasson, suppleant 
 
Närvarande styrelseledamöter via länk: 
Albert Alexandersson, ledamot 
Therese Björklund, ledamot  
Mikael Wickberg, suppleant 
     
Frånvarande styrelseledamöter: 
Erik Svalander, ledamot 
Kristofer Granefelt, suppleant  
 
Närvarande övriga: 
Helena Alcenius, VD 
Att föra mötets anteckningar: Ann Lilja Lundin 
 
Närvarande övriga via länk: 
Facklig representant: Marita Curran 
 
Frånvarande övriga: 
Svante Stomberg, kommunchef Borås Stad 



 
 
 

Borås 2020-08-27 
 

 
 

§700 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§701 Val av justeringsperson 
Mötet valde Caroline Wallin till justerare. 
 
§702 Genomgång av föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 80 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.  
 
§703 Ekonomi per 200731 
VD gick igenom RR och BR för 0731. Det är dags för T2 200831 och då tas prognos 
fram. Styrelsen godkände RR och BR för 200731 och dessa lades därefter till 
handlingarna.  
 
§704 Flytta Jubileumsfirande? 
Med anledning av Göteborgs funderingar kring en flytt av deras jubileumsår till 2023 
har frågetecknen även dykt upp i Borås. Styrelsen diskuterar kring detta och anser att 
Borås koncept håller.  
 
Ordföranden lyfter frågan kring inbjudan av kungligheter till jubileumsåret. Styrelsen 
diskuterar frågan huruvida kungen eller kronprinsessan ska bjudas in. 
 
Beslut: 

- Styrelsen beslutar att inte flytta på Borås 400 års firande. 
- Styrelsen beslutar att det är Borås Stad tillsammans med Länsstyrelsen som 

bjuder in Kungen och Drottningen till Borås födelsedag 29 juni 2021. 
Landshövningen och Kommunfullmäktiges ordföranden skriver under 
inbjudan. 

 
Hanna rapporterar att styrelsen i Borås Näringsliv har skapat en arbetsgrupp kring 
400 års jubileet. I gruppen ingår delar av styrelsen men även andra aktörer från 
näringslivet. 
 
 
§705 VD rapport 
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Statistik sommaren 2020 
VD redogör tidplan för sommarens statistik. 
 
Borås 400 år 
VD rapporterar kring hemsidan, Sommartorsdagarna on Tour mm. Kansliet för 400 
års jubileet har begärt ett beslutsunderlag om en eventuell digital lösning för 
nyårsfirande 2020 samt en fysisk fest 2021. Styrelsen tar beslut om detta på nästa 
styrelsemöte. 
 
Borås Växer norr 
Projekt om hur man kan koppla ihop Knalleland med Borås Eventområdet och 
centrum. Äger rum 14-15 september. 
 
No Limit 
Äger rum 17-20 september på Norrby. I år är det svenska konstnärer som kommer 
till Borås. Guidningar sker på flertalet olika språk och har ett maxantal på 20 
personer per guidning. 
 
Platsvarumärket 
Inga fysiska möten har skett under våren och det har arbetats med att ta fram ett 
bildspråk. Brainforest har fått i uppdrag att ta fram övergripande 
huvudbudskap/kommunikationskoncept. 
 
Hållbarhet VGRsatsning 
VD berättar kring Västra Götalandsregionens satsning kring hållbarhet. 
Presentationen biläggs protokollet. 
 
Organisation och Personal 
VD går igenom organisationen och personal. 
 
Årets studentstad 
Utnämnandet till årets studentsta leder till mer samverkan mellan stad, näringsliv och 
akademi. Om studenter ska vara en uttalad målgrupp för bolaget, behövs detta 
planeras in i budget. 
VD rapport lägges därefter med godkännande till handlingarna. 



 
 
 

Borås 2020-08-27 
 

 
 

 
§706 Laget runt 
Caroline - berättar kring årets sommartorsdagar weekend. Dessa har upplevts som 
positivt och att det händer något i stan. Konserterna har streamats och det är nöjda 
med dessa siffror. De flesta affärer har i stort sett gått tillbaka till sina vanliga 
öppettider. Dock är det fortsatt söndagsstängt. Borås City funderar just nu kring hur 
sommartorsdagarna ska moderniseras i framtiden. 
 
Klas – det är fortfarande oroligt för krögarna. Under juli månad har det dock 
upplevts som rätt ok. 
 
Kristofer – Knalleland har besöksmässigt haft en ganska bra sommar. Butikerna 
tappade en del i början på augusti på grund av det fina vädret. Från och med 
september kommer butikerna återgå till sina ordinarie öppettider. Arbete sker med 
att få till en lekplats där den nuvarande bussgatan är. Bussgatan flyttas. 
 
Albert – musik, möten, event och mässor har i stort sett ett näringsförbud. De 
hoppas på att regeringen snart kommer med besked så att de har några villkor att 
jobba efter. Branschen tror generellt att väldigt få produktioner kommer gå i vår. 
Verksamheten är extremt drabbad. 
 
Hanna – mycket av Borås Näringslivs verksamhet handlar om mötet mellan staden, 
näringslivet och akademin. Det projekt som man fortsätter arbeta med och som 
måste framåt ä Borås Växer norr. 
 
Annie – Högskolan har fortsatt mycket distansutbildning i höst. Distans när det går 
och campus när det är nödvändigt. Lokalerna hålls öppna.  
 
Styrelsen för en diskussion kring hur verksamheterna är påverkade och om det går 
att hjälpa till på något sätt.  
 
§707 Nästa styrelsemöte 
24 september kl 8.30-10.00 
 
§708 Övriga frågor 



 
 
 

Borås 2020-08-27 
 

 
 

Inga övriga frågor. 
 
§709 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och avslutade detsamma.  
 
Borås 2020-08-27 
Ann Lilja Lundin 
Justerat via mail    Justerat via mail 200914 
 
 
Per-Olof Höög    Caroline Wallin 
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Protokoll 

Styrelsemöte BoråsBorås TME AB 556784-7719 nr 82 
Datum 24 september 2020 
Tid Kl 08.30-10.00 
Plats Garfveriet, Textile Fashion Center, samt digitalt via Teams 
Deltagare 
 
 
 

Per-Olof Höög, ordf 
Ulrik Nilsson, vice orfd 
Erik Svalander, ledamot 
Erika Storme Martinger, suppleant 

Hanna Lassing, ledamot 
Caroline Wallin, ledamot 
Albert Alexandersson, ledamot 
Ann-Christin Andreasson, suppleant 

Deltagare 
via länk 

Mikael Wickberg, suppleant  

Frånvarande Therese Björklund, ledamot Klas Tryborn, ledamot 
Kristofer Granefelt, suppleant 

Deltagare övriga Helena Alcenius, VD 
Att föra mötets anteckningar Ann Lilja 
Lundin 

 

Deltagare övriga 
via länk 

Marita Curran, facklig representant  

Frånvarande 
övriga 

Svante Stomberg, stadsdirektör  

 
§712 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen 
§713 Val av justeringsperson 
Mötet valde Erik Svalander till justerare. 
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§714 Genomgång av föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 81 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

Ordförande informerar om att Kristdemokraterna har ställt en öppen fråga till 
fullmäktige om att ställa in 400 års jubileet. 

 

 
§715 Ekonomi per 200831, T2 
VD gick igenom T2 och rapporten lades därefter till handlingarna. 
 
RR och BR för 200831 gicks igenom och dessa lades därefter till handlingarna. 
 
§716 Beslut nyårsfirande i samband med Borås 400 år 
 
Beslut 

- Styrelsen beslutar att nyårsfiranden i samband med Borås 400 år blir enligt 
föredraget beslutsunderlag, förutom att den beskrivna torgaktiviteten inte genomförs. 

 
§717 Miljörapport T2 
Beslut 

- Styrelsen beslutar att godkänna Miljörapport för T2. 
-  

§718 Internkontrollplan/självskattning 
Styrelsen har inför styrelsemötet fått ut en arbetsuppgift från VD. Staden har 
bestämt sig för att stärka Internkontrollplanen som idag handlar mycket om 
ekonomi. Staden har en önskan om att sträva efter att bolagen arbetar 
verksamhetsenligt mot ägardirektivet. 
 
Styrelsen diskuterar kring frågeställningarna och hur bolaget kan utvecklas. 
Styrelsen är eniga om att detta är en process som de behöver ägna tid åt under 
nästa år inför 2022. Pelle, Ulrik och Helena träffas för att planera ett 
strategimöte för detta. 
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§719 VD rapport 
No Limit 
VD rapporterar No Limit Artscape Edition. 
 
Borås Växer Norr 
VD rapporterar från workshop igår. Återrapportering från workshoparna 
kommer i november. 
 
Viable Cities projektet 
VD berättar om projektet som handlar om hållbara städer och att förändra 
beteende med evenemang och har identifierat områdena textil/kläder, 
transporter och mat. Projektgruppen kommer till Borås 5-6 oktober. 
 
SM veckan vinter 2021 
SVT och Riksidrottsförbundet vill gärna att veckan genomförs. Styregruppen 
för SM veckan vinter 2021 har täta möten och följer utvecklingen och 
direktiven för att kunna genomföra evenemanget på coronaanpassat sätt. 
 
Övrig information 
VD är med i styrgruppen för Borås Stads tillitsresa. 
VD är med i styrgruppen för revidering av Borås Vision 2025. 
 
Rekryteringsprocessen pågår för Content Manager och AD. 
 
§720 TEM och mediarapport från Versace 
Punkten bordläggs till nästa möte då en samlad rapport är under arbete. 
 
§721 Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg - Borås 
Styrelsen enas om att Borås TME inte skickar in ett eget svar på remissen utan 
ställer sig bakom stadens uppfattning. Styrelsen uppmanar dock Borås 
Näringsliv att svara på remissen och delge sin syn. 
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§722 Nästa styrelsemöte 
22 oktober kl 08.30-10.00 

 
§723 Övriga frågor 

- Stadshusmiddagen 2021 
- Boråsambassadören 2021 
- Gullsaxar 

Styrelsen diskuterar kring de tre frågorna. Återrapportering sker vid nästa 
styrelsemöte. 
 
Borås TMEs styrelse framför ett stort tack till konstnärer, volontärer och 
personal för deras insats under No Limit Artscape Edition. 
 
§724 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och avslutade detsamma. 
 
 
Justerat 201016 Justerat 201015 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Per-Olof Höög 
 

 

Erik Svalander 
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Protokoll 

Styrelsemöte BoråsBorås TME AB 556784-7719 nr 83 

Datum 22 oktober 2020 

Tid Kl 08.30-10.00 

Plats Borås TME, Österlångg 17 samt digitalt via Teams 

Deltagare 
 
 
 

Per-Olof Höög, ordf 
Ulrik Nilsson, vice ordf 
Erik Svalander, ledamot 
 

Caroline Wallin, ledamot 
Therese Björklund, ledamot 
Erika Storme Martinger, suppleant 
 

Deltagare 
via länk 

Mikael Wickberg, suppleant 
Kristofer Granefelt, suppleant 
 

Albert Alexandersson, ledamot 
Ann-Christin Andreasson, suppleant 
 

Frånvarande Hanna Lassing, ledamot 
 

Klas Tryborn, ledamot 
 

Deltagare övriga Helena Alcenius, VD 
Att föra mötets anteckningar Ann 
Lilja Lundin 
 

 

Deltagare övriga 
via länk 

Marita Curran, facklig representant  

 
§725 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen 
 
§726 Val av justeringsperson 
Mötet valde Albert Alexandersson till justerare. 
 
§727 Genomgång av föregående mötes protokoll 
Protokoll nr 82 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§728 Ekonomi per 200930 
VD gick igenom BR och RR per 200930 ekonomin lades därefter till 
handlingarna. 
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§729 Beslut Internkontrollplan 
VD berättar kring internkontrollplanen. Bolaget har lagt in en ny punkt, missad 
måluppfyllelse som bl a syftar till stadens pålagor till bolag och nämnder. Det är 
många krav som ska följas upp och som tar tid från verksamheten. Styrelsen 
diskuterar kring detta. 
 
Beslut 

- VD får i uppdrag att föra styrelsens resonemang vidare både i pluppen och i 
tillitsresan. 

- Punkt 7 i internkontrollplanen ska ändras från verksamhetsledare till VD. 
- Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplanen. Kontrollplanen skickat in till 

staden tillsammans med budgeten. 
 

§730 Statistik sommaren 2020 
VD föredrar sommarens statistik. 
 
§731 VD rapport 
Budgetresonemang 
VD föredrar bolagets större kostnader för 2020 samt budgetering för 2021. 
Styrelsen diskuterar kring budget. Bolaget skickar in en budget på 17.9 miljoner 
kronor till staden. 
 
SM veckan 
VD rapporterar att styrgruppsmöte med Riksidrottsförbundet och SVT sker 
varje vecka. Organisationen undersöker om det går att göra publikfria tävlingar. 
Riksidrottsförbundet har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten. När beslutet 
för SM veckan kommer, önskar styrelsen att VD skriftligt skickar ut detta till 
styrelsen.  
 
Borås 400 år 
VD berättar kring organisering, rapportering och uppdatering av vad vi kan/får 
göra och hur vi kommunicerar detta. 
 
§732 Beslut Stadshusmiddagen 2021 
Beslut 

- Styrelsen beslutar att Stadshusmiddagen 2021 äger rum den 28 augusti. 
 
§733 Nästa styrelsemöte 
Strategimöte 17 december kl 08.30-12.00 
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§734 Övriga frågor 
Ordförande informerar om att Borås TME fått ansvaret för Borås 
ambassadören, d v s bolaget har ansvar för detta projekt.   
 
§735 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och avslutade detsamma. 
 
 
Justerat  Justerat via mail 201106 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Per-Olof Höög 
 

Albert Alexandersson 

 









Urklipp ur 

 

MILJÖHANDBOK 

Borås Djurpark och camping AB 

Inför styrelsemöte augusti 2020 
 

 

Kapitel 1: Beskrivning av verksamheten. 

Kapitel 2: Miljöutredning 
I tabellen nedan listas alla verksamhetens aktiviteter som ger direkt och indirekt 

miljöpåverkan. För de aktiviteter som bedöms som betydande ur miljösynpunkt anges hur 

mycket som används/släpps ut under ett år.   

 

Alla aktiviteter är rangordnade efter hur stor miljöpåverkan vi bedömer att de har, 1 är mest 

betydande, därefter 2, 3 och så vidare. De aktiviteter som vi bedömer har betydande 

miljöpåverkan har vi sammanställt i punktlistan nedanför tabellen. Dessa aktiviteter ligger till 

grund för miljömål och handlingsplaner. 

 

Aktivitet som påverkar miljön Hur mycket används och/eller släpps ut? 

Rangordning 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 osv.) 

Indirekt miljöpåverkan (även positiv)   

Information till besökare 251 660 besökare 1 

Utbildning  

3 årskurser samt elever från ytterligare minst 10 

gymnasieskolor, samt ett samarbete med Borås Stad 

och dess kranskommuner. Flertalet samarbeten med 

både svenska och internationella utbildningar för 

arbetsplatsbelagt lärande (APL). 

1 

Ekonomiskt stöd till 

bevarandeprojekt 
6, genom Borås Djurparks bevarandefond. 1 

Deltagande i forskningsprojekt ? 1 

Deltagande i utbildning (praktisk 

och teoretisk utbildning, guidningar, 

zooskola, simbaskola m.m) 

2197 personer (nytt nyckeltal, start 2019) 1 

Direkt miljöpåverkan   

Elförbrukning totalt i bolaget, ink 

camping. 
1679 MWH  1 

Uppvärmning fjärrvärme 499,8 MWH 2 

Vattenförbrukning djurpark 25 376 m3 2 

Avfall djurpark (inkl. gödsel) 
1 040 933 kg 

 
2 

Foder inköp 397 800 kg 3 



Livsmedel inköp Ca 47 400 kg 4 

Varav ekologiskt livsmedel 15 504 kg (32,7%) 4 

Drivmedel bilar 3450 L 4 

Drivmedel arbetsfordon 8647 L 4 

Kemikalier vattenrening pingvinhus 2448 kg 3 

Resor flyg och tåg Flyg 15 459,09 Co2 kg. Tåg 0,009476 Co2 kg. 3 

Elförbrukning camping 806,6 MWH 1 

Vattenförbrukning camping 7487 m3 2 

Avfall camping 34 909 kg 2 

 

Våra betydande miljöaspekter är; 

1. Elförbrukning, fjärrvärme, information, utbildning och forskning. 

2. Vattenförbrukning 

3. Avfall 

 

 

Kapitel 3: Borås stads miljöpolicy. 

Kapitel 4: Miljömål och handlingsplaner för år: 2019 

Kortsiktiga mål: 
 

Mål 1 Minska mängd använd eco-par med 10 %. 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Flertalet fordon planeras bytas ut mot 

eldrivna eller åtminstone hybridversioner. 

Niclas Jiseborn & 

Niclas Kroon 

Höst 20 – Vår 21  

    

Uppföljning av målet sker på 

följande sätt: 

Jämföra använd mängd ecopar för perioden höst 19 – vår 20 med 

perioden höst 20 – vår 21 och påvisa en minskning med 10 %. 

 

Mål 2 Utöka mängd producerad solenergi. 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Installera fler solceller på utvalda 

byggnader. 

Niclas Jiseborn 2020-2021  

                        

Uppföljning av målet sker på 

följande sätt: 

En direkt ökning av produktionen kan vara svår att hinna 

åstadkomma till nästa år, men planen är att kunna få klart nya 

installationer för att åtminstone kunna påvisa en framtida ökning. 



 

Mål 3 Utöka antalet fjärilsrestauranger. 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Installera fjärilsrestauranger även på 

campingområdet. 

Niclas Kroon Klart sommaren 

2021 

 

                        

Uppföljning av målet sker på 

följande sätt: 

Ej mätbart, men vi strävar efter att skapa fler fjärilsrestauranger i 

framtiden. Ett tillägg till detta är att vi även låter bli att trimma 

bort växtlighet på platser där det inte hindrar insyn in i våra 

djurhägn och örter kan få växa någorlunda fritt. 

Långsiktiga mål: 
 

Mål 1 Utveckling av området kring bikuporna. 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Utökning av området. Införa 

fjärilsrestauranger, insektshotell, 

fladdermusholkar m.m. Samt utöka 

information angående vikten av biologisk 

mångfald.  

Niclas Kroon  Start våren 2018 10 tim. 

                        

 

Mål 2 Större andel ekologiska varor. 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Omställning till minst 50 % ekologiska 

varor i det som säljs på våra restauranger 

och kiosker. Förhoppningen är att nå 

Borås stads mål för 2021, men helst vara 

klara redan 2020. 

Moa Åsbrink & 

Andreas Lillvik 

Start våren 2018  

                        

 

Mål 3 Informations- och ”prova på”-stationer om miljö i parken 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Utveckla flertalet stationer i parken där 

besökare kan få information om olika 

miljöproblem. Samarbete med andra 

aktörer för att skapa ett mer aktivt 

lärande. 

Niclas Kroon Start hösten 2020  

                        

  



  

Mål 4 Ersätta miljöstationer på campingen 

Åtgärd/Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser 

Erbjuda campinggästerna ett enklare 

alternativ till att sortera sitt avfall genom 

att investera i ett så kallat ”miljöhus”. 

Jonas Svensson Klart senast 2022  

                        

 

Kapitel 5: Verksamhetsrutiner 

 

Kapitel 6: Lagkrav (uppdateras två gånger per år). 

 

Kapitel 7: Miljörisker och nödlägesberedskap 

 

Kapitel 8: Utbildning och kompetens 

Kapitel 9: Miljöberättelse 
Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse.  

 

Miljöberättelse för år: 2019 
 

Miljöledningssystemets omfattning 

Följande delar av vår verksamhet omfattas av vårt miljöledningssystem: 

 

Djurpark, restaurangverksamhet och camping. 

 

Verksamhetens miljöpåverkan 

Vi har i vår miljöutredning identifierat följande miljöaspekter som de mest betydande: 

 

• Utbildning och information 

• Elförbrukning/fjärrvärme 

• Vattenförbrukning  

• Avfall 

 

Uppföljning av miljömål och aktiviteter 

Vi har under det senaste året arbetat med våra miljömål och har följande resultat: 

 

• Utökning av antalet fjärilsrestauranger lyckades, om än dock lite sent på säsongen. 

Sex nya fjärilsrestauranger har installerats och två redan befintliga har det odlats nytt 

i. Därför har vi nu för tillfället sammanlagt åtta fjärilsrestauranger på 

djurparksområdet. Med förhoppning om fler kommande säsonger. Alla odlingar som 

kan ses av publik har en informationsskylt om syftet till att ha fjärilsrestauranger. 

 



• Bränsleförbrukning av traktorn (New Holland RBU 058) minskade med drygt 21 % 

när vi jämförde perioden oktober 18  t.o.m. mars 19 med perioden oktober 19 t.o.m. 

mars 20. Det blev därmed ett lyckat resultat att använda detta fordon i andra 

arbetsmoment än tidigare och målet på en minskning av bränsleförbrukningen med 15 

% nåddes med god marginal. 

 

Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåverkan 

Miljöaspekt 
Nyckeltal år 

2016 

Nyckeltal år 

2017 

Nyckeltal år 

2018 

Nyckeltal år 

2019 

Utbildning   
Under 

utveckling 
2197 personer 

Information  
268 114 

besökare 

241 615 

besökare 

251 660 

besökare 

Deltagande i forskningsprojekt  
3 egna 

5 inbjudna 

4 egna 

4 inbjudna 
? 

Elförbrukning  

4631 kWh/dag 

1695 MWH 

(197,6 kWh/m²) 

4718 kWh/dag 

1722 MWH 

(172,8 kWh/m²) 

4838 kWh/dag 

1716 MWH 

(172,2 kWh/m²) 

4600 kWh/dag 

1679 MWh 

(166,3 kWh/m²) 

Fjärrvärme 
1399 kWh/dag 

512 MWH 

1742 kWh/dag 

636 MWH 

1250 kWh/dag 

456 MWH 

1369 kWh/dag 

499,8 MWh 

Vattenförbrukning 
37,85 l/bes  

9426 m3 

36,4 l/bes   

9758 m³ 

81 l/bes 

19 773 m3 

94,1 l/bes 

25 376 m3 

Bränsleförbrukning bilar 
1,028 l/mil     

5143 mil 

0,814 l/mil  

5466 mil 

1,07 l/mil 

3675 mil 

0,92 l/mil  

3671 mil 

Bränsleförbrukning 

arbetsfordon 

2,83 l/timme 

  3393 tim. 

2,98 l/timme 

3003 tim. 

3,82 l/timme 

2500 tim. 

3,29 l/timme 

2599 tim. 

Avfall djurparken 
3,7 kg/besök 

928 ton 

3,5 kg/besök 

938 ton??? 

4,3 kg/besök 

1040 ton 
0,06 kg/besök(*) 

16243 kg 

Gödsel (*) 989,2 ton 1067,4 ton ? 1024,7 ton 

Livsmedel 0,325 kg/besök 0,317 kg/besök 
0,314 kg/besök 

76 ton 

0,176 kg/besök 

47,4 ton 

Varav ekologiskt (*)   

0,129 kg/besök 

31,16 ton 

(41 %) 

0,057 kg/besök 

15,5 ton 

(32,7 %) 

Foder 1422 kg/dag 1629,5 kg/dag 1680,0 kg/dag 1090 kg/dag 

Kemikalier pingvin (klor) 6,3 kg/dag 4,34 kg/dag 4,51 kg/dag 6,7 kg/dag 

Resor flyg tåg 0,11 kg Co2/km 0,10 kg co2/km 0,11 Co2 kg/km 0,13 Co2 kg/km 

Elförbrukning camping 

9,7 

kWh/gästnatt 

677 MWh 
(egentligen 928 

MWh och 12,5 
kWh/gästnatt) 

12  

kWh/gästnatt 

795 MWh 

13 

kWh/gästnatt 

983 MWh 

13,4 

kWh/gästnatt 

806,6 MWh 

Vattenförbrukning camping 
94,15 l/gästnatt 

6592 m3 

88,7 l/gästnatt 

5875 m3 

97,5 l/gästnatt 

7290 m3 

124,5 l/gästnatt 

7487 m3 

Avfall camping 
0,64 kg/gästnatt 

44 538 kg 

0,52 kg/gästnatt 

34 374 kg 

0,53 kg/gästnatt 

40 369 kg 

0,58 kg/gästnatt 

34 909 kg 



(*) Tillägg till ”Miljöindikatorer/nyckeltal för miljöpåverkan: 

 

2018: Andel ekologiska varor har lagts till som ny kolumn. Både ”Livsmedel” och ”Varav 

ekologiskt” delas med antal besökare för året. 

2019: Tidigare räknades gödsel med i nyckeltal för djurparkens avfall. Gödsel är nu en egen 

kolumn, medan det övriga avfallet delas på antal besökare för året under ”Avfall djurparken”. 

Detta då besökarna inte bidrar till mängden gödsel som djurparken genererar. 

Nyckeltal för ”Utbildning” har lagts till för i år.  

Nyckeltal för livsmedel är uträknat lite annorlunda än tidigare. Då den ekologiska andelen 

enbart räknas på matvaror som köps in till restaurangen (alltså inte glass, läsk, godis m.m.) så 

blir det ett mer rättvist nyckeltal att enbart jämföra med restaurangens matvaror i helhet. 

 

Kommentarer till utvecklingen av miljöindikatorer 

Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer 

avseende utvecklingen över tid: 

 

• Elförbrukningen har varit betydligt lägre jämfört med de senaste åren, även om det 

ligger på en relativt jämn nivå. Förhoppningen är att utöka mängd solceller inom 

företaget under nästkommande år. 

• Campingens energianvändning är stabil.  

• Mindre ökning av fjärrvärme och sammanslaget med övrig energiförbrukning så 

hamnar vi på nästan exakt samma nivå som året innan. 

• Vattenförbrukning har ökat de senaste åren. Vi har haft flertalet läckor som har 

åtgärdats och förbrukningen har även ökat p.g.a. den vattenlekpark som invigdes 

2018. Dock är detta vatten ett kretslopp då vattnet både tas från och rinner ut i 

närliggande sjö. Att investera i ett större reningsverk anser vi skulle orsaka större 

skada genom att kemikalier till eventuell rening istället skulle släppas ut i 

omkringliggande vattendrag. Vi hoppas ändå på en minskning av vattenanvändandet till 

nästa år tack vare de läckor som har åtgärdats. 

• Vi anar en minskning i bränsleförbrukningen på våra fordon. Det har skett flera 
förändringar i planering av körandet med vår ”fruktbil” som tidigare användes för 

många småärenden. Idag planeras det in fler ärenden på färre resor, vilket starkt har 

bidragit till en minskning av bränsleförbrukningen på detta fordon. Det finns även 

planer på att byta ut flera fordon mot eldrivet, eller i minsta fall hybridversioner.  

• Arbetsfordonen har lägre bränsleförbrukning på fler arbetade timmar. Detta kan 

också bero på bättre planering av fordonens användningsområden. Nya arbetsfordon 

kommer att bytas ut framöver och samtliga arbetsfordon kommer att drivas på 

antingen eco-par eller Aspen miljöbensin. Kanske bör vi då notera användandet av 

Aspen miljöbensin, med tillhörande nyckeltal. i denna miljöhandbok. 

• Trots att mängd avfall i snitt per besökare hade minskat (till cirka 3,8 kg) har vi valt 

att ändra nyckeltalet för detta för 2019. I det tidigare nyckeltalet ingick mängd gödsel 

som djurparken ”producerar”. Detta kändes missvisande då besökarna inte bidrar till 

detta avfall. Gödseln står för nästan 99 % av vårt avfall och har därmed fått ett eget 

nyckeltal. Det övriga avfallet räknas nu i snitt per besökare. 

• Nyckeltalet för livsmedel är betydligt lägre då vi inte längre räknar med varor som 

inte finns som ekologiskt alternativ. Trots det har vi inte kunnat upprätthålla samma 

nivå på andel ekologiska varor. Restaurangs arbete med att öka andelen ekologiska 

varor till 50 % (utefter Borås stads miljömål) fortlöper under kommande säsong. 



• Minskad mängd foder beror främst på att det inte har funnits möjlighet att köpa in 

färskt gräs under sommarsäsongen. Flera typer av foder har också avvecklats pga 

förändrade foderstater. Vi registrerar ändå fler typer av foder i år än vi har gjort 

tidigare.  

 

Redovisning genomförda aktiviteter för att minska miljöpåverkan 

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktiviteter: 

 
Miljöförbättrande åtgärd/aktivitet Genomförd 

(år)  

Installerat solfångare till tvättanläggning barnens zoo. (Den första i Borås stad.) 2008 

Köpt en el cykel 2010 

Installerat bergvärme i björnhuset. 2010 

Installerat solfångare och bergvärme till bondgård, hyenahus och vagnslider. 2012 

Anläggning av gröna tak 7 st. 2003-10 

Sätter upp fågelholkar för den biologiska mångfalden 2010--- 

Tar bort palmolja ur sortimentet, helt fria på restaurang arbetar med det sista på fodret 2012-15 

Installerat strömbrytare på skrivborden som automatiskt bryter strömmen  2013 

Sorterar avfallet i 24 fraktioner 2013 

Köpt ytterligare en el cykel 2013 

Köper Bra Miljöval EL 2014 

Installerat undermätare för att ha bättre koll på var vi kan spara el ekonomiskt. 2014 

Köper fossilfri/förnyelsebar diesel Eco Par Bio 100 till fordon och spetsvärme till 

oljepanna. 

2014 

Kontorsmaterial och datorer köps endast med miljömärkning 2014 

Installerat timrar på utrustning i försäljningsställen. 2014 

Installerat timer på ladd stationer för komradio 2014 

Byter ut energikrävande belysning till ledbelysning. 2014-15 

Informerat barn och ungdomar om natur och miljö i en klimatkampanj initierad av 

WWF och EAZA. 

2014-15 

Vann pris i Eco Onlines kemikaliesystem som bästa användare i systemet 2014 

Rörelsestyrd belysning på kontor och vissa andra utrymmen. 2014-15 

Upprättat energiplan 2015 

Samarbete med och stöttar Keep the planet alive som arbetar med ungdomar och miljö. 2015 

Sitter med i juryn för hållbart företagande Ung Företagsamhet 2012-20 

Sponsrat Miljö Moa som är ett UF företag som lär barn o ungdomar om miljö och 

klimathot. 

2015 

Sponsrar natur & miljö boken som ges ut till landets skolor 2013-18 

Köpt el cykel med lastkapacitet 2015 

Förnyat och köpt fler elfordon 2015 

Energisparfunktion på datorer effektiviserats 2015 

Köpt två elbilar Nissan eNV 200 2015 

Chalmers studerat parkens transporter ur ett hållbarhetsperspektiv 2015 

Installerat ozonrening i tvättmaskin för att minska mängden tvättmedel. 2015 

Installerat timer på kopiatorn 2015 

Vann Borås Stads interna miljöpris som bevis på ett framgångsrikt miljöarbete. 2015 

Skaffat tre bikupor med ca. 100 000 bin för att gynna mångfalden. 2016 

Informerar besökare om djur/natur och klimathot ---2018 



Utbildar gymnasieelever där miljö och djurs livsbetingelser i det vilda är en del i 

kursplanen. 

2013-18 

Deltar i olika forskningsprojekt ---2018 

Bevarandearbete av djurarter, är med i 13 olika bevarandeprogram ---2017 

Guidar grupper och informerar om djur, natur och hoten som är i deras naturliga miljö. ---2018 

Externa föreläsningar om natur och miljö. -----18 

Köpt ytterligare en el cykel 2016 

Bytt ut två bilar till miljöbilar som körs på biodiesel 2016 

Påbörjar samarbete med Beepartner som är en organisation som engagerar sig i miljö 

och socialt ansvarstagande. Två bikupor leasas genom dom. Djurparkens försäljning av 

honung går till bevarandeprojekt. 

2017 

Bytt ut en gammal dieselbil på campingen till en elbil Nissan eNV200. 2017 

Byter kontinuerligt ut fläktar till rörelsestyrda ventilationsfläktar på campingen. 2016-17 

Köpt ytterligare en el cykel. 2017 

Miljöförvaltningen genomförde en inventering av fladdermöss i djurparken. Flertalet 

anställda engagerade sig både i guidningsturer och redovisningsföreläsning angående 

detta. 

2017-2018 

Installation av solceller på bondgårdstaket. 2018 

Utökning av området runt bikuporna som vi leasar av Beepartner. Installerat två 

fjärilsrestauranger i samma område. 

2018 

Utökning med två bikupor från Beepartner, totalt fyra. 2019 

Installerat ett större insektshotell i området för biologisk mångfald. 2019 

Installerat sex nya fjärilsrestauranger på djurparksområdet, samt odlat nytt i två redan 

befintliga odlingar – sammanlagt åtta fjärilsresturanger. 

2020 

 

Utvärdering av årets avvikelser/förbättringsförslag 

 

Vid årets revision och internt har ett antal avvikelser/förbättringsförslag noterats. Här har 

följande frågor/områden lyfts upp:       

 

Vid revision: 

 

• Addera miljöindikator kopplat till utfall för långsiktigt miljömål nr 2 (andel ekologiska 

livsmedel i restaurangen). 

 

Internt:  

 

• Vi har tidigare inte angett andelen bergvärme som en faktor i Miljöhandboken. Det 

finns mätare för dessa. 

• Vid internrevision på campingen kom följande avvikelser/förbättringsförslag upp: 

inköpsrutinerna kan förbättras, miljöstationer behöver rustas upp, campingens APT:n 

bör inkludera miljöpunkt i agendan, fjärilsrestauranger önskas till nästa år på 

campingområdet, campingen bör stå med i förtagsbeteckningen i denna miljöhandbok. 

 

Med anledning av detta har vi beslutat om och genomfört följande åtgärder:       

 

• Miljöindikator för andel ekologiska varor har lagts till i kapitel 2 i denna miljöhandbok. 

• Med anledning av att en redovisning av bergvärmen saknas i dokumentet ska det till 

nästa år undersökas om en rutin för avläsning kan skapas av bergvärmemätarna så att 

även denna faktor anges för mängd och att nyckeltal skapas för detta. 



Avvikelserna på campingen: Diskussion om förbättrade inköpsrutiner kommer föras under 

hösten 2020, miljöstationerna kommer förhoppningsvis bytas ut till så kallade ”miljöhus” och 

står som mål i denna miljöhandbok, miljöpunkt på företagets samtliga APT:n ska införas till 

senast 2021, fjärilsrestauranger till campingområdet införs i miljömål i denna miljöhandbok, 

campingen står nu med som ett tillägg i företagsbeteckningen i denna miljöhandbok och 

kommer framöver att vara en del av företagets namn. 

 

Kapitel 10: Intern revision 

 

Kapitel 11: Ledningens genomgång 

 
Verksamhetens ledning går varje år igenom följande punkter: 

 

• Miljöorganisation 

• Aktiviteter som påverkar miljön och värderingen av dem 

• Miljöpolicyns aktualitet 

• Miljömål- och handlingsplan för kommande år 

• Verksamhetsrutiner 

• Relevanta lagkrav och hur vi säkerställer att vi följer dem 

• Intern och extern kommunikation av vårt miljöarbete 

• Miljörisker och nödlägesberedskap 

• Kompetensbehov 

• Miljöberättelse 

• Resultat från interna och externa revisioner 

• Avvikelser och förbättringsförslag under året 

 

 

Ledningens genomgång av ovanstående punkter har resulterat i denna Miljöhandbok som 

godkänts av verksamhetsansvarig. 

 



BORÅS DJURPARK AB

Månadsrapport Juli 2020

Resultat Årsbudget

Utfall Budget Differens 2020 Utfall 2019 Differens

ackumulerat ackumulerat Ufall/ budget ackumulerat mot 2019

Intäkter 46 231 634 53 169 407 -6 937 773 71 563 000 48 536 314 -2 304 680

Varukostnader -6 266 956 -7 276 400 1 009 444 -9 898 000 -6 741 446 474 490
Personalkostnader -22 095 890 -25 364 895 3 269 005 -41 880 000 -23 546 097 1 450 207
Övriga rörelsekostnader -14 847 776 -14 583 572 -264 204 -21 434 000 -13 558 838 -1 288 938
Röre lsere sulta t före
avskrivninga r (I) 3 021 012 5 944 540 -2 923 528 -1 649 000 4 689 933 -1 668 921

Avskrivningar -5 260 150 -5 282 350 22 200 -9 101 000 -5 156 550 -103 600
Räntenetto -551 974 -565 000 13 026 -1 200 000 -525 936 -26 038
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Re sulta t (II) -2 791 112 97 190 -2 888 302 -11 950 000 -992 553 -1 798 559
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BORÅS DJURPARK AB 2020-08-26

Attestplan och instruktion Gäller fr.o.m. 2020-08-26

VD Ekonomi- Marknads- Zoologisk- Avdelnings- HR- Arbetsledare Avdelnings- Avdelnings- Avdelnings- Arbetsledare Marknads- Ekonomi- Kommentar
chef chef chef chef ansvarig chef chef chef assistent assistent

Jeanette L. Sara F. Jonas T. Therese H. Niclas J. Annika A. Jeanette K. Andreas L. Moa Å. Jonas S. Eva H. Emma A. Pernilla E.

Teckna bankkonto x x x x x 2 i förening

Teckna PlusGiro x x x x x 2 i förening

Teckna försäljningsavtal x

Leverantörsfakturor x budget x < 50' x< 50' x<50' x < 50' x < 50' x < 50' x < 50' x< 50' x < 50' x < 50' x< 50'

Lönerapporter x x x x x x x x x x x x

Beordra övertid x x x x x x x x x x x x

Anställa fast personal x

Anställa tillfällig personal x x x x x x x x x x x x

Reseräkningar x VDs attesteras

av ordf.

Reklamationer x x x x x x x x x x x x

Rabatter x x < 20% x < 20% x<20% x < 20% x < 20% x < 20% x <20% x < 20% x<20% x<20% x < 20%

Handkassor x x

Investeringar i inventarier x < 150 150'-300' Presidiet

>300' Styrelsen

Investeringar i djur x < 150 150'-300' Presidiet

>300' Styrelsen

Investeringar i byggnader x < 150 150'-300' Presidiet

>300' Styrelsen

Representation x x x x x x x x x x x x VDs av styrelse -

delegerat till ordf.

Övriga av överordn.















Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll styrelsemöte 2020-11-24 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag den 24/11, kl 13.00-16.00   

Plats Digitalt (och i förbundets konferenslokal, Bryggaregatan 8, Borås)  

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  (§ 41- 45;B) 

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen (§ 45;B - 51) 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

  

Ersättare 
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

  

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 41-51 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Lars-Åke Johansson 
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§§    Ärenden             Beslut 

41 Mötet öppnas 

Till följd av smittskyddsläge deltar endast de 

beslutsfattare som kan medverka under hela mötet 

på plats i lokalen och ersättare deltar via länk.   

 

Dagordningen godkänns. 

42 Val av justerare 

 

Lars-Åke Johansson justerar 

43 Föregående protokoll, den 17/9 2020 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  

Ordförande går igenom föregående protokoll. 

Förberedelser till informationsfilmer pågår.  

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

44 Internkontroll 

Vice ordförande återger utfall av tre kontrollerade 

stickprov och en dubbelattest saknas, men 

kostnaderna är relevanta och korrekta underlag, 

prisjämförelse, namnlista etc finns bifogat.  

 

 

Årets tredje internkontroll 

godkänns. Noterad bristande 

attest är korrigerad, rutin 

skärpt och kompletterande 

kontroll fullföljd i efterhand.  

45 Verksamhetsuppföljning  

A, Moves  

Resmålet välfungerande men gruppen omfattar nu 

bara fyra deltagare. Kalix blir resmål även vår 2021. 

Trolig utökad budget och period kan ge en grupp 

även 2022, inom ram för befintligt SKR-projekt. 

  

B, PULS  

122 Deltagare och vissa köer. Intervjuer gjorda av 

utvärderare med positiva observationer mer vid 

lärseminarium 10dec. Diskussion om utvecklings-

kedjan för deltagare och fortsatt progression. 

Styrelsen tar med sig att följa frågan vidare.  

 

C, PR Hälsa i hållbart arbetsliv (ESF) 

Dialogen är god och det finns förfrågningar/planer 

för alla delar i projektet trots att smittskydd medför 

hinder. Delar övergår i digitalt format (film etc) 

Ändringsansökan för tjänsteköp från Norge.  

 

D, Män i hälsa (Leader) 

Jordbruksverket har beviljat ansökan. 

Vuxenutbildningen aktiv i att medverka i utformning 

och kommande finansiering av utbildning och 

lärlingsförhållanden. Marknadsföringskampanj 

behöver inledas omgående. 

 

E, Förbundsfinansierade aktiviteter; Aktiv kraft, 

Studiesteget & Gröna Vägen Framåt. Utförarna har 

hanterat omställning utifrån nya krav. Verksamhet 

erbjuds och möter individbehov väl. 

 

 

Information noteras och för 

 

A, 

Styrelsen ställer sig bakom en 

utökning av budget och 

period inom SKR-projektet 

Moves.   

 

B 

Styrelsen uppmuntras att 

medverka den 10/12 vid Puls 

lärseminarium. Utvecklings-

kedjan ska följas mer 2021,  

 

C-D, 

Styrelsen godkänner att 

marknadsföring nu inleds för 

att kommunicera Män i hälsa 

som koncept (i ESFprojektet) 

och för att nå rekryter (till 

Leaderprojektet).  

Män i hälsa kommuniceras 

som fristående koncept och 

att förbundet äger projektdrift 

framgår på hemsidor. 

 

 

 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/09/Protokoll-styrelse-2020917.pdf
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46 Ekonomi, avstämning 

Förbundschef informerar om det ekonomiska läget. 

Projekt Positiv Rörelse ännu ej slutreglerat från ESF. 

Puls har ökat tid som medfinansiering men den är 

fortsatt risk. Förskjutningar förväntas mellan olika 

kostnads-ställen, vissa underutnyttjas andra 

överskrids. Ytterligare utbildningar kan ske inom 

årsbudget om medlemmar så önskar.  

  

 

Prognos om nollresultat 

kvarstår med möjlighet till 

något underskott.  

47 Verksamhetsplan 2021-2023 

Preliminärt besked har lämnats om 9 032 000 som 

statens tilldelning för Sjuhärad.  

Förbundschef föredrar hur gången varit i 

framtagande och vilka justeringar som utsänt förslag 

omfattar. Diskuteras risker med stort sänkt eget 

kapital och brist på utvecklingsmedel.    

Redaktionella justeringar sker, Finansiering i samma 

nivå som föregående år och 142tkr fördelas på 

utveckling, styrelse och kansli 

 

 

Styrelsen fattar beslut om 

verksamhetsplan för  

2021-2023.  

  

   

48 Risk- och väsentlighetsanalys  

Förbundets revisorer önskar förnyad 

internkontrollplan baserad på risk- och 

väsentlighetsanalys.  

Inventering sker baserat på sju punkter med 

frågeställningar som ordförande förberett  

 

  

Styrelsen påbörjar arbetet 

med att ta fram risk- och 

väsentlighetsanalys.  

49 Information från förbundschef 

Kortfattad information om nuläge och kanslifrågor  

Efterfrågar fiberuppkoppling och arbetar vidare med 

arbetsmiljö etc.   

 

Styrelsen tar del av 

informationen.  

50 Aktuellt hos parterna  
Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga 

aktuella frågor som rör förbundet.  

Vårgårda planerar att stödja yrkessvenska riktat till 

vård och omsorg 

Arbetsförmedlingen kvar i omställningsarbete och 

fokuserar att inrikta mot kompletterande aktörer och att 

rikta mot ordinarie studier. 

Regionen har covidfokus på allt. Uppmärksammade 

om behov hos unga och psykisk ohälsa 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

51 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 

 









Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 5 november 2020 08.45-09.30  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran (S), ordförande – med via Teams 
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande – med via Teams  
Mikael Henrysson, 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 – med via Teams 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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. 
c) Återkoppling på inskickad budget. Framöver önskar ägaren få in ett samlat budgetdokument 

med verksamhetsplan, investeringar och en treårig ekonomisk plan. Bolaget har på begäran 
kompletterat årets budget med en treårig plan.  

    
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. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 



VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Bolaget har genomfört en del renoveringar under året, främst utomhus. Bland annat följande:  
- Renoverat 7 lägenheter på Ekvägen i Sandhult. Allt är uthyrt till Migrationsverket och Borås Stad. 
- Bytt papptak på äldreboendet Ekekullen. 
- Renovering/ommålning och utbyte av fönster/dörr på Stationsbyggnaden i Sandared. 
- Markarbeten genomförda på Göteborgsvägen 9. 
- Installerat två laddstolpar på Moränvägen, en publik och en för hyresgäster. 
 
Samtal förs med bolagets samarbetspartners HSB, SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst för att få till en 
bra samsyn och förvaltning.  
 
Bolaget utförde en extern värdering av fastigheterna 2019 och därefter har några fastigheter 
tillkommit. Aktuellt värde är 394 mnkr. 
 
Prognosen för 2020 visar på 2,8 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 2 mnkr. Det är framförallt 
minskat underhåll pga Coronapandemin som bidrar till förbättringen.   
 
Effekter av Covid-19 syns främst genom att vissa underhållsarbeten kommer att flyttas till nästa år. 
Bolaget har inte kunnat göra arbeten på sina äldreboenden. Har gjort så mycket som möjligt utomhus 
istället. Underhållsbudgeten minskar med runt 1 mnkr.  
 
Utmaningar inför 2021-2022: 
- Få till det invändiga och utvändiga underhållsarbetet. 
- Organisationen, arbete har påbörjats att organisera bolaget med egen personal och minska 
konsultinköpen. Bolaget har förlängt avtalet med HSB till slutet av 2021 för att därefter sköta 
administration och ekonomi med egen anställd. VD har svårt att hinna med alla uppgifter och 
samtidigt driva bolaget framåt.  
- Nyproduktionen på Moränvägen är färdigställd, endast några småpunkter kvar att åtgärda. Alla 
lägenheter är uthyrda. Gällande eventuell risk för sättningar av fastigheten är läget stabilt, löpande 
uppföljningar görs.  
- Uppföljning av energiåtgärder, viktigt med rätt turordning och rätt åtgärd.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget jobbar med att ha en tydlig och beslutande roll i ansvarsfrågor och ekonomi samt insyn i alla 
viktiga frågor. Jobbar aktivt med risk och intern kontroll. 
 
Bolagsgruppen frågar om styrelsen har antagit särskilda regler och anvisningar för intern kontroll där 
rutinerna framgår. Några sådana regler har inte antagits och bolaget får ett medskick att det ska göras. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Styrelsen har pratat om etapp 2 på Moränvägen, med möjlighet att uppföra 50 lägenheter. Det finns 
skisser framme sedan tidigare. Man har beslutat att vänta med planerna för att först få en bra bild av 
markens beskaffenhet.   
 
Bolaget har en tomt i Sandhult, Ekollonvägen 2, där styrelsen har pratat om att få till en nybyggnation 
inom snar framtid. Det behövs inget planbesked utan endast ett bygglov. Föreslagen start är 2023. 
Tanken är att bygga parhus, för att likvärdighet med befintlig bebyggelse runt omkring. Området är 
populärt och det sker mycket föryngring och nybyggnation i hela Sandhult.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 maj 2021 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 5 november 2020 10.00-10.45  
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande - med via Teams 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande - med via Teams 
Mikael Henrysson, 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 - med via Teams 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare - med via Teams 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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. 
c) Återkoppling på inskickad budget. Framöver önskar ägaren få in ett samlat budgetdokument 

med verksamhetsplan, investeringar och en treårig ekonomisk plan. Bolaget har på begäran 
kompletterat årets budget med en treårig plan.  

    
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. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 



Nybyggnationen på Uppegårdsgatan är klar. Injustering av värmen i alla lägenheter pågår, försöker 
lösa det även i rådande situation. Lite ventilationsproblem kvarstår också. 
 
Covid-19 har främst påverkat underhållet och stoppat det planerade inre underhållet. Bolaget har 
därför växlat om till yttre arbeten. Årets planerade underhåll minskar med ca 1 mnkr. 
 
Under 2020 har bland annat dränering, fasadarbeten och mycket takarbeten gjorts. Ett stort 
renoveringsarbete av fasad och balkonger på Finas väg skjuts fram till nästa år, då upphandlingen 
gjorts om.  
 
Prognosen för 2020 visar 2,9 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 1,6 mnkr. Den främsta orsaken 
till förbättringen är minskade underhållskostnader. Det framtida underhållet kommer att ligga på 
samma nivå som årets, då VD bara kan hålla igång ett begränsat antal projekt samtidigt.  
 
Bolaget gjorde en extern värdering av fastigheterna 2019 och därefter har Uppegårdsgatan tillkommit 
med 100 mnkr i investeringskostnad. Fastigheternas totala värde uppgår till 389 mnkr. 
 
Utmaningar inför 2021-2022: 
- Få till det invändiga och utvändiga underhållet.  
- Skapa en egen organisation, arbetet är påbörjat och kommer fortgå. Anställa egen personal för att 
minska inköpen från samarbetspartners. Bolaget har avtal med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst till 
2022. Avtalet med HSB är förlängt till 2021-12-31 för att därefter hantera administration och ekonomi 
med egen anställd.  
- Uppföljning av energiåtgärder. Viktigt med turordningen och att åtgärda de akuta först. Man gör de 
arbeten som går att göra utan att behöva gå in i lägenheterna. 
- Färdigställa de sista justeringarna på Uppegårdsgatan. Allt är uthyrt och det har varit stort intresse.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget jobbar med ansvarsfrågor och ekonomi i styrelsen. På det senaste styrelsemötet gjordes ett 
arbete med riskanalys och internkontrollplan.  
 
Bolagsgruppen frågar om styrelsen fattat beslut om regler och anvisningar för intern kontroll. Bolaget 
får ett medskick att sådana regler ska antas eftersom det inte är gjort. Det ska finnas ett fastställt 
dokument med rutiner för internkontrollarbetet.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 

 



Det finns planer på ett trygghetsboende på tomten Kerstinsgärde 1:85, intill äldreboendet  Dalhem. 
Markanvisningen är klar och man har börjat skissa på ritningar. Återstående frågor gäller utförande 
och finansiering mm. Tanken är att komma igång med bygget under senare delen av 2022.  
 
Styrelsen informerar att det finns intresse för nybyggnation i Dalsjöfors från flera aktörer och tycker 
att det är bra att fler aktörer tillkommer. Toarpshus samarbetar gärna med dessa och tar mer fokus på 
den allmännyttiga biten. Det är bra med en mix för att tillgodose den efterfrågan som finns.  
 
Ägaren frågar om bolaget berörs av uppsägningar från Migrationsverket, som ska lämna Borås. VD 
har inte hört något om uppsägningar från Migrationsverket. De flesta som bor i bolagets lägenheter är 
utplacerade i väntan på besked om asyl och de bor längre. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 maj 2021 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 5 november 2020 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 – med via Teams 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolaget svarade först kortfattat på ovanstående frågor. 
 



2020 har varit ett ganska odramatiskt år ur bolagets perspektiv. Tillskapat två lägenheter när en 
förskola gjordes om. Budgeterat och planerat underhåll är genomfört. Budgeterat resultat kommer att 
hållas. 
 
Inga direkta effekter av covid-19. Det har inte varit någon stor påverkan utan det mesta har rullat på. 
Man har blivit mer restriktiva vid mötet med kunder, kontoret har stängts för besök och man går 
endast in i lägenheter vid akuta behov. Det medför att mindre felavhjälpande åtgärder skjuts framåt.   
 
Utmaningar inför budget 2021: 
- Hyresförhandlingar. Hyresgästföreningen har gått ut med att det inte ska bli några höjningar. Bolaget 
har budgeterat med 3,3 % i höjning. Får se vad förhandlingarna landar i.    
- Prioritering av underhållet. 
- Nybyggnation, en spännande utmaning som är tänkt att starta under 2021.  
 
Inga förändringar i inskickad investeringsplan. Det finns mer planer framåt efter kommande 
nyproduktion, men svårt att lägga in vilket år de blir av.  
 
Bolaget visade därefter ett bildspel på gjorda renoveringar och det kommande projektet.  
 
Under 2020 har bolaget bland annat byggt om en förskola, bytt några tak, renoverat utemiljöer, 
asfalterat och gett hyresgäster möjlighet att odla i pallkragar. En sidoeffekt av den pågående pandemin 
är att Mötesplats Fristad har flyttat ut från Skogslid till bolagets bostadsområden, vilket har varit 
väldigt positivt för många hyresgäster.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har en rutin för intern kontroll sedan 2013. Styrelsen har gått igenom befintlig riskanalys och 
kommer att göra en större översyn under 2021. Det finns en nedskriven rutin i bolagets ledningssystem 
gällande intern kontroll. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Planerna på nybyggnation nära Skogslid i ett gemensamt projekt tillsammans med Järngrinden har 
kommit långt. Fristadbostäder ska bygga 29 trygghetsbostäder och Järngrinden ska bygga 88 
lägenheter. Det är ett stort projekt i den mindre orten med totalt 117 nya lägenheter. En utmaning är att 
få till p-platser på den kuperade tomten, lösningen blir ett p-däck. Båda bolagen ska lämna in 
bygglovsansökan under november. Bolaget har fått mycket positivt bemötande från 
bygglovsavdelningen och mark- och exploatering, som varit mycket behjälpliga längs vägen. Den 
svåraste biten i att nå överenskommelse med Järngrinden har varit utformningen av husen. Det löstes 



när man kom fram till att man inte kommer att bygga likadana hus. Fristadbostäder bygger ett hus med 
trästomme, liknande den på Åsbovägen. Järngrinden kommer att bygga mer traditionellt med 
betongstomme. 
 
Planen är att gå ut med upphandling i början av 2021 och styrelsebeslut i februari. Bolaget tänker sig 
beslut i KS och KF i mars och önskar en snabb ärendehantering för att inte fördröja projektet 
ytterligare. Förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen innan sommaren.  
 
Ägaren frågar om bolaget hyr ut några lägenheter till Migrationsverket, då de är på väg att lämna 
Borås. Man har gjort det tidigare men det är flera år sedan.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 maj 2021 kl. 10.45 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: fredagen den 6 november 2020 08.30-09.00  
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 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare – med via Teams 
Anders Alftberg, politisk sekreterare – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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. 
c) Återkoppling på inskickad budget. Framöver önskar ägaren få in ett samlat budgetdokument 

innehållande verksamhetsplan, treårig ekonomisk plan och investeringar. Bolaget har på 
begäran kompletterat inskickad budget med en treårsprognos.   

    
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. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  



Prognosen för året 2020 ser bra ut och följer budget. Bolaget har två pågående nybyggnationer, 
Källsprångsvägen och Friskafors.  
 
Gällande Friskafors ska 30 trygghetsbostäder byggas med gemensamhetsytor och en mötesplats för 
seniorer. Det första spadtaget tas den 19 november. Planeras stå klart sommaren/hösten 2022.  
 
Byggnationen på Källsprångsvägen har kommit långt och alla 13 hus är resta. Nu återstår inre arbete. 
Ska vara inflyttningsklara 1 april 2021. Ett hus är klart och inrett som visningshus. Visning kommer 
ske nästa vecka för att sedan börja teckna hyreskontrakt. Bolaget märker av ett stort intresse. 
 
I övrigt fortsätter underhåll av befintliga fastigheter med bland annat byte av tak och fasader.   
Renoverar även badrum och kök i överenskommelse med hyresgästerna. Bolaget satsar på hållbara 
materialval för att få en långsiktighet i underhållet, även om det medför dyrare kostnader när arbetet 
görs.   
 
Diverse arbeten har utförts på Fagersro, bland annat byte av bergvärmepump och fasad på södersidan, 
där man valde att byta fasaden istället för att måla om. 
 
Effekter av Covid 19: Bolaget har klarat sig bra. Kontoret är stängt för besök. Bolaget kommer inte 
anordna den traditionsenliga julmarknaden och inte något evenemang kring tändandet av eken.   
 
Inför 2021 kommer upphandling av den yttre skötseln att göras. Bolaget ska testa att anlägga mer 
ängsmark på några ställen och klippa gräset mindre. Dessutom kommer fler takbyten att utföras. 
 
En annan fråga är säkerheten för hyresgästerna. En fastighet utsattes för en källarbrand under året som 
kostat 2-3 mnkr, varav bolaget får stå för 0,8-1 mnkr. Utredningen är nedlagd. Tyvärr förekommer det 
mycket skadegörelse i Viskafors och CKS tittar på att sätta upp kameror runt skolan. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Ägaren frågar utifrån en punkt på slutrevisionsmötet om bolaget har anpassade regler för arbetet med 
intern kontroll. VD svarar att styrelsen har antagit regler. 
 
På frågan om extern värdering av fastigheterna svarar bolaget att det är påbörjat så smått, tanken är att 
värderingen ska vara klar till bokslutet.  
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 

 
5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  

 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 



Bolaget lyfter att bygglovsavdelningen har hittat flera byggrätter i Viskafors, och det finns även några 
i Rydboholm. Styrelsen framför att de har fått kämpa mycket för sina pågående projekt. Bolaget 
bygger gärna mer framöver men vill att det ska göras mer i harmoni med stadens tjänstemän.  
 
Bolaget önskar även mer flexibla finansieringsmöjligheter, både avseende pågående investeringar och 
vid eventuell framtida byggnation.  
 
Ägaren frågar om någon uthyrning görs till Migrationsverket utifrån att de meddelat att de ska lämna 
Borås. Bolaget har 16-17 lägenheter som hyrs ut idag till Migrationsverket, med 3 månaders 
uppsägning, men har inte hört något från dem.   

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 7 maj 2021 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 Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 10 november 2020 09.00-10.15  
 
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 – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
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 %.  

 
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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  
 



Prognosen för 2020 ser bra ut och bolaget kommer kunna uppfylla ägarens ekonomiska krav.  
Bättre än budget då beräknat utfall visar 60 mnkr jämfört med budgeterade 51 mnkr. De främsta 
anledningarna till förbättringen är en vitesintäkt på 6 mnkr samt kostnadseffektivisering. Några 
vakanser har inte heller blivit tillsatta. Även periodisering av projektet med elmätarbytet bidrar då 
investeringen skjuts mer till 2021. 
 
Bolaget ser låga risker sista delen av året, möjligen något lägre intäkter för november och december 
pga det varma vädret. 
 
Affärsområde Elnät: håller budget, vitesintäkten, FRAMM-projektet. 
Affärsområde Stadsnät: positiv utveckling. Prognosen visar svarta siffror jämfört med ett litet 
minusresultat i budget, har jobbat mycket för att öka intäkterna och lyckats. Nedskrivningen som 
gjordes förra året medför lägre kapitalkostnader i år. 
 
Prognosen för investeringar ligger på 136 mnkr, vilket är mycket lägre än budgeterade 247 mnkr. Det 
är framförallt 65 mnkr avseende det förskjutna FRAMM-projektet som påverkar. 
 
Väsentliga händelser: 
Inom Stadsnät: 
- Grundaffären utvecklas positivt, ökning av svarfiber och kapacitet, ökning av nya portar på öppna 
stadsnätet, plus för fler aktiva portar samt högre genomsnittlig relationsintäkt. 
- Glesbygdsprojekt, varit möjligt att söka bidrag från PTS och man har fått 5 mnkr för utbyggnad av 
fiber på landsbygden. Får ihop en affär med detta bidrag och kan därmed ansluta 263 fastigheter på 
glesbygden i närheten av Borås. 
- Datacenter Viared, svalare start än förväntat. En viss påverkan av Coronapandemin. Styrelsen tog 
beslut om investeringen 2017, och en förstudie som genomfördes då visade ett stort intresse från 
potentiella kunder. Centret invigdes 2019 med 50 skåp. Kundetableringen är påbörjad men inte i den 
omfattning som bolaget önskat. Pandemin gör att kunder avvaktar med investeringar och 
omflyttningar. Begränsad flytt från befintlig serverhall (Berget) har skett. Intäkterna uppgår till runt 
700 tkr för förbindelser och skåpshyra. En aktiv bearbetning av möjliga kunder pågår. Datacentret 
behöver öka med 19 skåp och förbindelser till en intäkt på drygt 2 mnkr för att nå break-even. 
 
Inom Elnät:  
Halvtidsuppföljning av projekt 2031, investeringsprogram för utbyggnad av elnätskapaciteten. 
Projektet bottnade i att möta stadens utveckling med den effektutveckling man sett. Genomförda 
delprojekt avser ett antal stationer och 130kV förläggning, som är tunga investeringar för bolaget och 
för staden. Investerat 514 mnkr hittills, varav stationer står för 320 mnkr och 130kV ledningar står för 
194 mnkr. Den ursprungliga budgeten har överskridits något. Jobbat i olika former och entreprenader 
under tiden, den senaste tiden tillsammans med Servicekontoret som fungerar bra. 
 
Kvarvarande delprojekt avser 6 stationer, och ett antal förläggningar. Det finns mycket kvar att göra 
och även vissa avvägningar. Hur mycket framtida investeringar? Bolaget har beräknat 700 mnkr, men 
stora osäkerheter runt kostnaderna då tidsaspekt, placering av stationer mm påverkar. Borås stads 
utveckling är direkt avgörande, vet inte hur effektutvecklingen kommer att se ut i nätet framöver. 
Bolaget har en väl tilltagen buffert i gjord utbyggnad med en möjlig effektökning på 100MW. 
 
FRAMM-projektet 
Byte av mätare, system och infrastruktur för 43 000 anläggningar. Projektet är påbörjat med bra takt 
under året, ser en försening med en månad. Projektet är planerat att vara klart 2022. Pilot ska påbörjas 
i slutet av november. Externa aktörer ska hjälpa till med utbytet av mätare hos kunderna. Ekonomin 
håller ihop.  
 
Intäktsramen – status 
Beslut har kommit från Energimarknadsinspektionen att reglerperiod 2016-2019 är avstämd. Det har 
medfört en något större intäktsram för innevarande period, flyttar över 54 mnkr från föregående ram.  



Gällande perioden 2012-2015 finns en stor summa som bolaget inte nyttjade då. Möjlighet att flytta 
med sig outnyttjat för att främja fortsatt investering har lyfts från staten, beräknat till 82 mnkr för 
Elnäts del. Dock hade Regeringen inte stöd för sitt förslag i Riksdagen och drog därför tillbaka 
förslaget för omarbetning. Meddelat att beslut ska tas i Riksdagen i januari-februari, men osäkert när 
beslut kommer. Det finns ett stort kapacitetsbehov och delar av landet har haft direkta effektproblem. 
Just nu är läget oklart. 
 
Bolaget kan behöva sänka sina intäkter samtidigt som kapitalkostnaderna ökar till följd av pågående 
investeringar, om man inte får föra med sig del av den outnyttjade ramen från perioden 2012-2015. 
 
Branschen väntar på utlåtande från Förvaltningsdomstolen innan årsskiftet avseende den branschtalan 
som gjorts gällande beräkningen av intäktsramen för innevarande period. 
 
Ägaren frågar hur branschorganisationen jobbar för långsiktighet då det måste vara väldigt 
frustrerande att jobba med så osäkra parametrar och sena besked som gäller för intäktsramen. VD 
svarar att han delar bilden, och säger att man har en stark branschförening med direkta ingångar både 
till departementet och EU.  
 
Bolaget säger att det kommer att bli tuffare för bolaget att nå ägarens avkastningskrav på 4 % på totalt 
kapital framöver.  
 
En övrig händelse under året är projekt Team Framtid. Det görs en genomlysning av alla delar i 
bolaget utifrån effektivisering, inköp, leverantörer, intäktsoptimering, kompetensutveckling, 
omvärldsbevakning mm. 
 
Hantering av Covid-19: Bolaget följer stadens skärpta åtgärder och har gått tillbaka till vårens 
restriktioner. De innebär bland annat distansarbete och digitala möten och så försöker man hålla isär 
fältarbetarna. Det är fortsatt låg påverkan på bolaget och i princip all verksamhet utförs. Ser ingen 
påverkan på materialleveranser. Den befarade risken för ökade kundförluster under 2020 har ännu inte 
inträffat. Ser viss kundpåverkan på nya affärer.   
 
Budgeten för 2021 motsvarar ägarens satta krav, med ett resultat på 53,7 mnkr. Balansomslutningen 
ökar med de stora investeringarna. Avskrivningarna ökar också 2021 då det görs en kraftig 
avskrivning av FRAMM-projektet på 10 år. Rörelsekostnaderna 2021 är något uppräknade och 
motsvarar årets kostnader. Gällande höjning av elnätsintäkterna tänker man sig en mindre justering vid 
årsskiftet för att avisera ytterligare en höjning from halvårsskiftet. Då ges möjlighet att vara följsamma 
och göra justeringar utifrån besked och förutsättningar i början av året, till exempel kan 
anslutningsintäkter påverka intäkterna. Bolaget vill ha så stor följsamhet mot kunderna som möjligt.  
 
Budgeten är fördelad på Elnät med 51,2 mnkr, en likvärdig nivå med 2020, och på Stadsnät med 2,5 
mnkr. Stadsnät har en positiv utveckling med ökade intäkter samtidigt som man försöker hålla nere 
rörelsekostnaderna. Avskrivningarna ligger på samma nivå som 2020 och är hjälpta av den 
nedskrivning som gjordes 2019. 
 
Investeringarna beräknas uppgå till 205 mnkr, varav 65 mnkr är kopplade till förskjutningen av 
FRAMM-projektet. Stadsnäts del uppgår till ca 26 mnkr, och där är stor del kopplade till direkta 
affärer.  
 
På längre horisont ligger investeringarna i 130 kV-projektet på 360 mnkr avseende 
mottagningsstationer och även stora belopp för högspänningsnät. Det är svårare att prognostisera för 
investeringar i lågspänningsnät som är kopplat till anslutningar. För Stadsnäts del går 
investeringstakten ner och landar runt 20 mnkr årligen. Stora delar är kommersiella investeringar och 
är kopplade till hur duktigt bolaget är på att driva sin affär och lyckas på marknaden i konkurrens. 
Teknikutvecklingen går snabbt så viss löpande investering i utbyte av teknik finns med.  
 



De totala investeringarna i planen för perioden 2021-2028 ligger på 1 miljard kr, med största delen i 
Elnät. 
 
Risker för budgetavvikelser:  
- Förändrade förutsättningar för intäktsramen.  
- Viss påverkan av vädret och mildare väder.  
- Avvaktande hållning från operatörer och nya etableringar samt nya förbindelser inom stadsnät. 
- Bristande samordning vid Borås Stads markupplåtelser för etableringar och stadsplanering i övrigt, 
driver ej planerade investeringar. Det är en viktig bit framåt för att förstå varandras behov. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget fick ett förbättringsområde från lekmannarevisionens granskning av bokslutet 2019 då man 
inte arbetat med intern kontroll på styrelsenivå. Styrelsen satt i september med riskanalys och 
identifierade många olika risker, både gällande verksamhet och styrelsearbete. Beslutad intern 
kontrollplan utgår ifrån 6 riskbilder. VD ska rapportera till styrelsen enligt beslutad plan. Man kommer 
att genomföra en styrelseutbildning gällande intern kontroll i december med hjälp av Andreas Ekelund 
från Stadsrevisionen. 
 
Parallellt har bolaget jobbat med en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Bolagsgruppen frågar om anpassade regler och riktlinjer för arbetet med intern kontroll har antagits. 
Det är påbörjat ett arbete som en del i ett större arbete med Ledningsprocessen. Bolaget ska även 
förbereda för fler ISO-certifieringar än dagens certifiering gällande miljö. En del i detta är intern 
kontroll för certifieringen av kvalité.  
 
Bolaget vill göra ett medskick gällande avkastningskravet i ägardirektivet. Utifrån bolagets bild på 
vart man är på väg och lagda investeringsplaner framåt kommer avkastning på totalt kapital att gå ner 
mot 3 % på några års sikt.   
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Statusen gällande elhandlarcentrisk modell, som kommer ha en stor påverkan på bolaget, är att arbetet 
är bromsat. Införandet är satt till 2023, men troligt med ytterligare försening. 
  
Till sist framförde styrelsen ett tack till Rickard Bern, som slutar som VD i december, för väl 
genomförda plupp-samtal med bra pedagogik. Styrelsen informerade även att ekonomichef Kenneth 
Helin går in som tf VD tom feb. I mars tillträder Lars Hedendahl som ny VD.  
 



Ägaren framförde också ett tack till Rickard för ett gott samarbete och önskade honom lycka till i 
framtiden.   
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 5 maj kl. 13.30.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande för bolagets goda arbete 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 10 november 2020 10.45-11.20  
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sarah Ali, (S) ordförande – med via Teams 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande – med via Teams 
Birgitta Neugebauer, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Matteus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) 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.   

c) Återkoppling från senaste plupp-samtalet. Ett arbete har påbörjats med att titta på 
parkeringsstrategin och andra dokument som har påverkan på finansieringsfrågan. Under v. 48 
kommer det vara en gemensam avstämning med bolaget, Tekniska förvaltningen och 
Stadsledningskansliet för att sedan gå vidare med politisk beredning.  
 

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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 



VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 
Prognosen för 2020 ligger i nivå med budget och bolaget ser ut att kunna leverera ett resultat i enlighet 
med ägarens krav, trots lägre omsättning. Bolaget har tappat 5 mnkr i intäkter pga Covid-19 och har 
därför sett till att spara 2 mnkr i direkta kostnader, bland annat har två tjänster ej tillsatts under året. 
Bolaget har infört steg 2 i pris- och produktstrukturen, vilket också hjälper till att klara intäktstappet.  
 
Under året har nya parkeringsautomater installerats. Digitaliseringen fortsätter och en IT HUB med 
statistik blir klar under november. Det ger bolaget realtidsstatistik på beläggningen. Två garage har 
försetts med teknik som möjliggör för kunderna att se lediga platser i sin mobil. En nyinrättad tjänst 
som fastighetsutvecklare är utannonserad.  
 
Upphandlingen av parkeringsledning blev överklagad och bolaget har nu valt att avsluta 
upphandlingen. Man tittar på andra alternativ för att kunna införa p-ledning.    
 
Bolagets datainsamlingshub möjliggör parkeringshänvisning i telefon, på hemsidan och utmed vägnät. 
Alla parkeringsaktiviteter kan skötas via huben då data skickas i realtid. Även övervakningen kan 
skötas den vägen och man kan då till exempel säkerställa att en kund bara står 2 timmar på en p-plats 
där sådan tidsbegränsning finns. Tanken är att lösa p-ledning framåt via denna teknik och endast köpa 
in digitala skyltar. Det pågår ett intensivt arbete ihop med Easypark som är leverantör. 
 
Effekter av Covid-19 är främst tappade intäkter, på gata med 10 % och på tomt med 12 % för helåret. 
Men även transaktionskostnaderna blir lägre när färre parkerar. De i bolaget som kan jobbar hemifrån. 
Använder munskydd om två personer åker i samma bil. Några investeringar har tagits bort.  
 
Inför 2021: 
Styrelsen har antagit strategiska femåriga mål, med bakomliggande aktiviteter, inom kategorierna 
Kund, Ekonomi, Miljö och Personal. 
 
Bolaget kommer genomföra nöjd-kund-index två gånger om året. I januari genomförs den första för att 
få en nulägesbild.  
 
Budgeterat resultat 2021 är 7,9 mnkr. Bolaget har tagit hänsyn till den pågående pandemin och inte 
gjort en sådan höjning som man brukar. Den sista prisjusteringen kommer genomföras och innebär att 
bolaget kommer kunna leverera det resultatkrav som ägaren ställer. 
 
Under 2021 ska en genomgång av befintliga fastigheter göras med syfte att göra dem tryggare och 
säkrare. Ett tekniskt system ska testas där kunden själv går in och köper en fast plats för en viss tid.  
Ska se över möjligheterna att använda p-platser flera gånger under ett dygn för maximalt utnyttjande. 
2019 upprättades en IT-strategi med tänkt utfall 2022, bolaget är på god väg att hamna där man då  
målade upp att man ville vara. 
 
Utmaningar i budget 2021-2023: 
- Saknar ekonomiska förutsättningar att investera 
- 700 parkeringsplatser på tomtmark ingår i planer för byggnation 
- Saknas strategi för parkering 
- Saknas samsyn kring utvecklingen av parkering/mobilitet 
- Saknas uppdaterade styrande dokument kring parkering/mobilitet/parkeringsköp 
 
Bolaget visar några bilder och tankar gällande finansiering och kommande projekt. Det planeras för 
uppförande av ett p-hus på Makrillen 3 ihop med Lidl. Total investeringskostnad beräknas till 78 
mnkr, vilket ger en kostnad per p-plats på 380 tkr. Då den kostnaden blir högre än Vulkanusprojektet 
skulle bolaget behöva budgetera med en nedskrivning på ca 36 mnkr om man går vidare med 
investeringen.  



Ett annat projekt är Horngäddan, där detaljplan inte är klar än. Bolaget har fått mark som ger 
förutsättning för 125 p-platser, men samtidigt byggs 420 p-platser bort. Det gör att det inte är lönsamt 
för bolaget att gå vidare med projektet. Man hoppas kunna påverka innan detaljplanen antas. 
En extern parkeringsutredning utifrån behov är beställd, vilken ska se över hela området inklusive 
både Horngäddan och Makrillen.  
 
En långsiktig investeringsplan över 7 år visar ett inplanerat p-hus 2023 för 100 mnkr.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Styrelsen har arbetat aktivt med riskanalys under året och uppdaterat internkontroll planen för 2021. 
Flera punkter i riskanalysen är redan åtgärdade av verksamheten.  
 
Bolaget får en generell fråga gällande hotbild mot parkeringsvärdarna. Svaret är att man har ett bra 
samarbete med CKS och polisen. Om något händer i ett utsatt område rings bolaget om särskild 
stöttning behövs. Ett tag sedan det var aktuellt. Har även förbättrat med skyltning och p-förbud inom 
vissa områden. 
 
Bolaget önskar en ändring av ägardirektivet som ger bolaget en ekonomisk hållbarhet, att få behålla 
vinsten för framtida investeringar. Det är bra om bolaget kan tillskriva ägaren om denna önskan. 
Ägaren tar med sig frågan till översynen av avkastningskraven inför kommande mandatperiod.   
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Bolaget ser följande frågor av principiell beskaffenhet: 
- Ekonomisk hållbarhet för bolaget över tid med stora investeringar. 
- Mål att uppnå bästa koncernnytta gällande parkering. 
- Arbeta processinriktat över gränserna med parkering som blir mobilitet. En önskan från bolaget för 
att få till parkering på bästa sätt i staden.  
 
Ägaren frågar om relationen mellan korttidsköp och månadsparkering, det behövs inte många 
korttidsköp för att motsvara en månadsbiljett. Svaret är att i antagen strategi med förändrad 
prisstruktur ska man komma till att 10 dagar med timparkering ska motsvara en månadsbiljett. Där är 
man inte än men ska komma dit med införandet av steg 3 i prisstrukturen. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 4 maj 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 10 november 2020 13.30-14.50  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson, (S) ordförande – med via Teams 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande – med via Teams 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande – med via Teams 
Anders Glemfelt, tf VD – med via Teams 
Linda Syversen, tf ekonomichef – med via Teams 
Göran Carlsson, projektchef – med via Teams 
Ewa Bideberg, strategisk utvecklingschef – med via Teams 
Per Karlsson, VA-chef – med via Teams 
Jonas Holmberg, marknadschef – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) 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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 



 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Styrelsen inledde med att berätta att man har inlett ett arbete för att hålla isär avkastningskraven på 
taxefinansierad respektive vinstdrivande verksamhet. Vill att ägaren tar med sig och ser över 
avkastningskraven framåt för bästa hantering av detta, och även lagligheten i kraven. Bolagsgruppen 
tar med sig frågan till översynen av avkastningskraven inför nästa mandatperiod.  
 
Bolagets verksamhet kommenterades utifrån separat bildspel. 
 
Prognos och utfall 2020 
Det varma vädret har starkt påverkat bolagets intäkter i form av lägre fjärrvärme- och elintäkter. Har 
även haft lägre kostnader, främst avseende personal då man är färre anställda än budgeterat. 
Ackumulerat resultat tom oktober visar +15 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret ligger på 
60 mnkr i likhet med budget. En risk för återstående månader är det fortsatt varma vädret, 10 % lägre 
värmeleveranser jämfört med budgeten för november och december kan ge ett nettoresultat på -6,3 
mnkr. Bolaget ser ingen stor påverkan av Covid-19. 
 
Just nu genomförs ett arbete med särredovisning för taxefinansierade verksamheter. När det arbetet är 
klart önskar bolaget en diskussion med ägaren om kommande avkastningskrav. 
 
Inför 2021 präglas arbetet av att få ut så mycket som möjligt av nya och befintliga anläggningar, 
avseende kapacitet/komplexitet, ekonomi och personal. Optimera driften, genomföra 
kostnadseffektiviseringar samt säkerställa kompetens vid pensionsavgångar.  
 
Budgeterat resultat 2021 är 44,8 mnkr. Intäkterna ligger i paritet med budgeten 2020. Har inte tagit 
med några intäkter för utsläppsrätter i budgeten, där utfallet 2020 är ca 18 mnkr. Kostnaderna ökar 
jämfört med 2020, främst kapitalkostnaderna men även bränslekostnader. Kostnader för 
markledningar ingår inte budgeten.  
 
Framåt ser bolaget en positiv resultatutveckling med betydligt högre resultat 2022 och 2023. 
Framförallt positivare siffror för biogasen från 2022 (ca 25 mnkr), men även VA beräknas göra ett 
bättre resultat (ca 20 mnkr).  
 
Ser inga stora skillnader på balansomslutning och totala skulder. Bolaget behöver jobba med sin 
soliditet och avkastning på totalt kapital, som är långt ifrån att nå ägarens krav. 
 
Utmaningar: 
Ledningar i mark – VA 
Väderväxlingar 
Prisvariationer i materialersättning – en coronaeffekt 
Skiljeförfarande med Serneke 
Insamlingssystemet avbrutet 
 
Möjligheter 
Nytt avfall ska upphandlas för utförande av slamentreprenad 
Sortering av blandat grovavfall i egen regi 
Väderväxlingar 
Kostnadseffektiviseringar 
 
Investeringsplanen för 2021-2028 visar fortsatt stora investeringar i nät framåt men även i 
anläggningar för utökande av kapacitet.  
 



Ett antal stora strategiska projekt: 
- Utbyggnad av VA, anslutning av Bosnäs. Kommer bli särtaxa för de fastigheter som ansluts, vilket 
medför en intäktsökning på sikt. 
- Relining tuben Haby 
- Bygga bort fossil olja, hetvattencentralen 
 
Totala investeringar 2021 uppgår till 515 mnkr, varav VA-anslutningen av Bosnäs står för 200 mnkr. 
 
Andra investeringar kommande år är framförallt ett nytt vattenverk där bolaget räknar med 
startkostnader from 2022. Ett nytt värmeverk, för att ersätta dagens på Ryaverket, är upptaget 2026 
men man har ingen uppfattning om kostnaden än. 
 
Insamlingssystemet ingick i 2020 års budget. Planen framåt visar bara kommande projekt och 
innehåller inte aktiveringar och betalningsutfall. Bolaget ska räkna samman exakta siffror på 
förskjutna projekt. Ägaren påtalar att detta gärna får framgå i kommande bokslut också. 
 
Effekter av Covid-19:  
Bolaget ser inte några stora problem i den ordinarie verksamheten eller hos leverantörerna. Så många 
som möjligt som kan jobba hemifrån ska göra det. Påverkan på landets energiförsörjning och 
vattenproduktion totalt sett är låg. Bolaget anser att läget är under kontroll, ingen pågående störning, 
men viktigt med fortsatt omvärldsbevakning. Man har vidtagit ett antal åtgärder utifrån gjord 
riskanalys på vad som händer vid olika stor andel sjukfrånvaro.  
 
Förändring av fjärrvärmepriset. Prisdialog genomförd med kunderna. Prishöjning 2021 med1,5 %, 
som är utkommunicerat. Det är viktigt med stabilt och förutsägbart pris ut till kunderna. Prognosen för 
2022-2023 ligger på 1-3 % höjning. 
 
Inom VA planeras för ett nytt vattenverk, där ett inriktningsbeslut togs i KF 15/10. Nu arbetar man på 
att ta fram underlag för en tillståndsansökan. Ambitionen är att komma upp med ett investeringsbeslut 
i början av 2022.  
 
Bolaget har ett uppdrag rörande biokol utifrån en motion från KF. Det planeras för en pilotanläggning 
för torkning av slam på Sobacken. Var tänkt att göra piloten i våras men försenades då pga 
Coronapandemin, får se om det går att genomföra den nu. Biokol tas även med i tillståndsansökan för 
Sobacken.  
 
Inom VA har man även haft ett antal omvandlingsområden senaste åren. Projektering för kommande 
Bosnäs pågår. Det är en komplex och kostsam investering beräknad till 200 mnkr. Troligtvis blir det 
särtaxa i området, men själva överföringsledningen till Bosnäs får inte tas in i den taxan. 
 
Bild på kommande taxeutveckling inom VA visas, där kända investeringar finns med. Däremot ingår 
inte några saneringskostnader och inte extra kostnader för ledningar i mark. Visar även ett scenario där 
saneringskostnader med 50 mnkr 2022 och kostnader för ledningar med 5 mnkr årligen from 2021 
ingår. Det blir en väldigt ryckig resultatutveckling och därmed taxeutveckling om dessa kostnader 
måste tas inom VA-taxan.  
 
Gällande Lusharpan har bolaget fått till sig att man kan vara kvar längre, med möjlighet att förlänga 
tom september 2024. Dialog förs med mark- och exploatering för att hitta en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral, där osäkerheten kring den nya järnvägen stoppar upp.  
 
Statusen rörande nytt insamlingssystem är att bolaget väntar på besked från ägaren, beslut ska tas i KS 
i november och KF i december. Tanken är att börja rulla ut systemet i början av 2021 om besluten går 
bolagets väg.  
 



Arbetet med nytt miljötillstånd fortskrider och man förbereder samrådsunderlag. Samråd ska gå ut i 
början av 2021. Tillståndet innebär en utökning av Sobacken med 16-17 hektar, för framförallt 
deponering av nya avfallsslag och ökade volymer. Kommer att gå utanför nuvarande tomtgräns, mark 
som idag ägs av Borås Stad. En fråga om invasiva arter ställs, om hantering av sådana kommer ingå i 
miljötillståndet. Invasiva arter är en fråga som bolaget har tagit till sig och kollar på, men frågan om 
egen förbränningsanläggning av sådana arter är inte aktuell i dagsläget.  
 
Taxeutveckling för hushållskollektivet ligger på 1,5 % för 2021. Åren därefter visar prognosen på en 
höjning med 3 % exklusive eventuell kommande ersättning från TIS. 
 
Rivningen av Gässlösa pågår och tidsplanen håller. Deletapp 2 ska vara klar 2021. LNG-tanken kan 
bli kvar som längst till årsskiftet. 
 
EMC 
Nu återstår endast rötningsanläggningen som ej övertagen entreprenad och där är övertagandet 
planerat till januari 2021. Anläggningen är i drift utan störningar, men leverantören klarar inte den 
prestanda som krävs för att kunna växa och det gör att anläggningen inte är övertagen.  
 
Bolaget och Serneke har bestämt att gå till skiljeförfarande angående cellplasten. Parterna är överens 
om att det är en kontraktsavvikelse, men Serneke anser inte att avvikelsen är allvarlig. Handlingar 
kommer att skickas in i början av december. Troligen blir det slutlig förhandling i skiljedomstolen i 
januari-februari 2022. BEMAB har uppskattat tvistevärdet till 50 mnkr. Om en part förlorar målet helt 
får den parten som regel stå för samtliga kostnader, både sina egna och motpartens kostnader.  
 
Gällande biogasen pågår fortsatt förhandlingar gällande att teckna avtal med en extern 
samarbetspartner. KF beslutade den 15/10 att godkänna att bolaget går vidare med tecknande av avtal. 
En förutsättning för samarbetsavtalet är att stöd från Klimatklivet erhålls. Affärscaset visar på att man 
ska kunna visa positivt utfall för biogasen, förutsatt stöd i form av produktionspremier. Kommande 
stödnivåer för sådana premier är ännu inte beslutade av myndigheterna. Oavsett vilket kommer det en 
resultatförbättring för biogasen, men inte säkert att resultatet blir positivt.  
 
Status rörande solcellsanläggning är att en förstudie ska genomföras. Förutsättningarna är dels att 
bygga en andelsägd anläggning där drift, underhåll, elhandel sköts av bolaget, och dels att bedriva 
elhandel mot slutkund och därmed starta en ekonomisk förening som investerar i en andelsägd 
anläggning. BEMAB tar in konsulthjälp för genomförandet. Presentation av förstudien för styrelsen 
planeras till februari 2021. 
 
Efter plupp-samtalet har bolaget återkopplat på några punkter som diskuterades: 
 
Invasiva växter/arter kopplat till miljötillståndet 
Frågan hanteras inte i miljötillståndet. Bolaget tar idag emot invasiva arter på sina ÅVC och 
Sobacken. Dessa mellanlagras i stängd container och transporteras till Renova för förbränning i 
rosterpanna. Jord innehållande växtdelar tar man inte emot. Bolaget har ingen tanke på att börja med 
egen destruktionshantering.  
 
Biokol 
Slammet som används för att producera biokol tas ut efter att det har rötats i slam- och 
rötningsanläggeningen på Sobacken. Först produceras alltså biogas av slammet och därefter används 
slammet till att producera biokol. Marknadsanalys för värdet på biokol kommer att genomföras efter 
utvärderingen av den tekniska lösningen. 
 
VA-taxan 
Beslut måste tas angående hur finansieringen för en eventuell sanering av stora slamlagunen på 
Gässlösa ska hanteras. Beslut måste även tas för hur de ospecificerade kostnaderna för VA-ledningar i 
kommunal mark ska finansieras. Lagen om allmänna vattentjänster och tolkningar av den i rättspraxis 



säger att VA-avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. De kostnader som anses som nödvändiga ska 
kunna specificeras och redovisas.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har arbetat med riskworkshop med ledningsgruppen, som har förankrats i 24 risker som ingår i 
intern kontrollplanen för 2021.  
 
I arbetet med intern kontroll under 2021 ska årshjulet följas och en löpande dialog föras. Styrelsens 
riskutskott ska bli en större del i arbetet med att ta fram planen för 2022. Styrelsen har gett ett särskilt 
uppdrag till riskutskottet att följa arbetet med intern kontroll löpande. Styrelsen känner att man har ett 
bra grepp och ska fortlöpande utveckla detta. 
 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Kommande års investeringar behandlas under punkt 3 ovan. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 4 maj kl. 13.30. 
 

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 10 november 2020 15.15-16.00 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande – med via Teams 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande – med via Teams 
Patrik Johansson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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 är ett något osäkert ekonomiskt läge i koncernen utifrån den rådande 
situationen. Det kan ändra förutsättningarna och medföra ett utökat behov av koncernbidrag 
från bolaget. Ägaren återkommer i frågan. 

 
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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 



Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
VD Patrik Johansson presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
Fokus under 2020 har varit organisation och verksamhetsutveckling. Under våren gjordes en 
nulägesanalys av bolaget tillsammans med styrelsen. Därefter har en ny organisationsstruktur arbetats 
fram innehållande fastighetsutveckling, projekt, ekonomi och affärsstöd. Målet är att försöka få till en 
så effektiv organisation som möjligt. Rekryteringar har varit en del i arbetet, både för att ersätta 
pensionsavgångar och för den nya organisationen. 
 
Strategisk fastighetsförvaltning   
- långsiktig underhållsplan/driftoptimering 
- låg vakansgrad 
- miljö; Green building och solenergi 
 
Fastighetsutveckling 
- reinvesteringar och hyresgästanpassningar 
- strategiska förvärv. Är proaktiva i sitt arbete. Ett utbyte med mark- och exploatering har startats upp.  
- Borås Event, byggnationen är i slutfasen. Det återstår asfaltering och findetaljer utomhus. 
Hyresgästen håller på att inredda inomhus. Planerar för en digital invigning den 10 december. 
 
Prognosen för 2020 visar ett resultat på 10,4 mnkr, i likhet med budget. Intäktssidan är något lägre, då 
Akademiplatsen erhållit hyresnedsättning för Borås Kongress med 2 mnkr. IBAB har erhållit statligt 
stöd med 1 mnkr, motsvarande halva nedsättningen. Bolaget har arbetat mycket med fastigheten 
Strömsdal och sett över kostnaderna. Ett nytt avtal är tecknat med Nobina, som sänker kostnaderna. 
 
Investeringarna 2020 kommer hålla sig inom beslutade ramar. 
 
Effekter av Covid-19:  
- fortsätter jobba på distans, skapat förutsättningar för distansarbete 
- krisstab, riskanalys 
- fysiska möten, sammankomster och tjänsteresor skjuts upp 
- dialog med kunder/hyresgäster har intensifierats, för att undersöka hur man kan hjälpa till.  
- följer stadens riktlinjer 
- liten påverkan på ekonomin i form av lägre intäkter för Borås Kongress 
 
Fokus 2021-2023: 
- fortsatt verksamhetsutveckling, kommer se över både intäkts- och kostnadssidan 
- arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska fastigheter 
- Affärsplan 2022-2025 
- löpande bevakning av ekonomiska konsekvenser för bolaget vid eventuell fortsättning av pandemin 
- ser att man klarar att uppfylla ägarens avkastningskrav och finansiella mål, under förutsättning att 
ägarens krav på utdelning inte förändras och inte tar någon extra utdelning. Högre utdelning påverkar 
bolagets förmåga att klara soliditetsmål och avkastningskrav.  
 
Under första delen av 2021 ska en långsiktig affärsplan utarbetas. En styrelseutbildning kommer att 
genomföras under samma period, och affärsplanen kommer att vävas in i den utbildningen. 
 
Investeringsplanen för 2021-2028 visar på reinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd med ca 7 mnkr 
årligen. Framtida investeringar genom förvärv/projektutveckling kommer att utvecklas mer under 
perioden.  
 
 



4. ÄGARDIREKTIVEN 
 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Implementering av intern kontroll i bolaget har skett. I oktober antog styrelsen både regler för 
anvisningar för internkontroll och intern kontrollplan för 2021. 
Ett arbete med upprättande av riskanalys och kontrollmoment har genomförts. Kommande år ska 
arbetet påbörjas under våren och involvera styrelsen mer för att sedan antaga ny plan i oktober 2021.  
 
Bolaget lyfter en önskan om justering av ägardirektivet för att få mandat vid förvärv av fastighet upp 
till 25 mnkr. Aktuellt belopp är 15 mnkr och bolaget anser att det är för lågt då man ser att de projekt 
bolaget kan vara intresserade av ligger i en högre prisklass. Bolaget har framfört önskan om höjning 
tidigare och ägardirektivet justerades avseende detta förra året, men inte till ett så högt belopp som 
bolaget anser är rimligt. Ägaren tar med sig frågan. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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 
 
Dialog med strategiska frågor 
 
Utveckling av Borås Norra. Bolaget har blivit inbjudet från staden för diskussioner om utvecklingen. 
Bolaget är gärna med och utvecklar området.  
 
Framtida utveckling för fastigheten Strömsdal (gamla BL). 
Fastigheten ligger i ett attraktivt område. Bolaget ser framåt en snabb utveckling med längre bussar 
och fler elbussar, vilket medför förändrade behov. Idag säkras fastighetens skick och drift fram till 
2030. En stor utmaning att kunna utveckla fastigheten ytterligare och samtidigt ha en pågående 
verksamhet. Bolaget vill se en bred förankring och förstudie för ny lokalisering av bussgarage, för att 
kunna utveckla fastigheten med ändrad verksamhet och på så sätt göra området ännu mer attraktivt. 
Vill skicka med en önskan om genomlysning av hela området och en eventuell flytt av bussdepån i ett 
tidigt skede. Ägaren svarar att frågan behöver behandlas i särskild ordning.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 4 maj 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 11 november 2020 08.00-08.25  
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Stefan Dinér, VD – med via Teams 
Petter Hedin, ordförande – med via Teams 
Anders Glemfelt, Näringslivschef – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andres Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

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

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Preliminärt ligger resultatkravet kvar inför 2021, utifrån tidigare beslut för innevarande 

 mandatperiod där resultatkravet ligger på -2,6 mnkr. Ägaren återkommer med besked om 
slutligt krav, som KF fastställer i januari.  

c) Återkoppling från tidigare plupp-samtal. Den önskan från bolaget om justering av  
ägardirektivet har genomförts. 

 
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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 



VD börjar med att säga att det är positivt för bolaget att justeringen av ägardirektivet har genomförts. 
Det ger dem bättre förutsättningar att möta sina finansiärers krav.  
 
Prognosen för 2020 ligger kvar på budgeterat resultat om -2,9 mnkr. Dock har en omfördelning av 
intäkterna skett, intäkter från inkubatorskunder och hyresgäster har starkt reducerats men möts av 
ökade intäkter inom andra områden och gör att budgeten beräknas hållas.  
 
Bolaget har fått ett väldigt positivt besked från Vinnova, som genomförde en revision av 
verksamheten i våras. Vinnovas utvärdering utgick ifrån hur många av Inkubatorns kunder som 
uppfyller Vinnovas krav samt hur verksamheten fungerar och vilken kvalité den håller. Vinnova anser 
att Inkubatorn gör ett väldigt bra arbete och har gett besked att bidraget för 2021 och 2022 blir 7,2 
mnkr per år, vilket är tre gånger högre än tidigare bidrag.  
 
Hantering av följderna av Covid-19: 
- 100 % digitalt arbete för organisationen fram tills årsskiftet, verksamheten fungerar bra att köra 
digitalt 
- Inga av inkubatorföretagen har behövt avsluta sin satsning 
- fysiskt planerade event har ersatts med digitala/live-sändningar (INK DAY, INK LAB, Hållbart 
Näringsliv) 
 
INK LAB är en åttaveckors kurs för sådana företag som inte uppfyller alla krav för att bli antagna som 
kunder, där Inkubatorn ger föreläsningar och företagen får kontakt med affärsutvecklare. 
 
Utmaningar inför 2021: 
- ökade initiativ för att positionera bolaget samt eventuellt ökat inflöde av nya kunder kan innebära ett 
behov av resursförstärkning 
- långvarig period med digitalt arbete kan reducera inflödet av kunder 
- vid långvarig period med digitalt arbete kan befintliga kunders projektplaner förlängas, pausas eller 
avslutas 
 
Bolaget har inga investeringar.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har uppdaterat metodik och struktur för att säkerställa ett betryggande internkontrollarbete. En 
workshop har genomförts ihop med styrelsen, som har landat i dokument att utgå ifrån för fortsatt 
arbete. 
 
Fastställt dokument finns framme gällande ansvar och rutiner. 
 
Inga behov av justering av ägardirektivet. 
 
 
 
 
 
 



5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Bolaget träffar 75-80 personer årligen och kan konstatera att det sker stora förändringar i marknaden, 
specifikt gäller det ökat antal nya affärsmodeller, cirkularitet och hållbarhet. Det finns ett generellt 
behov av att stödja och coacha individer som är engagerade och är initiativtagare till att driva och 
utveckla förändringen. Bolaget har kompetensen och nätverk för att stödja denna utveckling men 
nuvarande ekonomiska förutsättningar måste prioriteras till bolagets kärnuppdrag. Bolaget vill lyfta 
frågan att man kan ta med sig och supportera även denna kategori då det finns ett behov att stötta 
denna omställning. 

 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 5 maj kl. 8.15. 
 
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 11 november 2020 kl. 09.00-09.45  
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Eric Stjerna (L), ordförande – med via Teams 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande – med via Teams 
Jeanette Lindström, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) 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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där följande gicks igenom: 
 
Bolaget har i stort sett klarat av sitt uppdrag under det här speciella året. Man har kunnat ha öppet 
djurparken och lockat besökare till Borås. Det ekonomiska kravet på -12 mnkr uppnås inte, prognosen 
för 2020 ligger på -18 mnkr och är kopplat till Coronapandemin. Den har satt stopp för delar av 



bolagets verksamhet, tex stora delar av utbildningsdelen, och campingen har haft mycket lägre 
beläggning än budgeterat. Det är framförallt campingen och restaurangverksamheten som står för det 
ekonomiska tappet. Pandemin har haft mycket stor påverkan på hela landets turism- och besöksnäring. 
Vid förra plupp-samtalet fanns det några vakanser, men nu är alla tjänster tillsatta.  
 
Vid öppnandet av parken i våras rådde otrygghet och mycket ovisshet, vilket påverkade besökarna till 
både djurparken och campingen. Bolaget var tvunget att fatta snabba beslut om hur verksamheten 
behövde anpassas för att kunna öppna. Parken upplevde en försiktig tid under hela våren men under 
sommaren var efterfrågan stor. Många dagar var fullbokade och satte stopp för alla som ville besöka 
parken, utifrån det satta maxtaket och införandet av förbokning av biljett.  
 
Hantering och effekter av Covid-19: 
- Ökade kostnader 
- Ändrat budskap i marknadsföringen  
- Anpassningar av biljettsystem samt begränsningar av besökare 
- Uteblivna och avbokade större grupper och events 
- Begränsningar i restauranger och butiker 
- Åtgärder för att minska smitta bland personalen 
- Lägre antal elever  
- Fått lägre hyra för campingen från LFF sedan april 
 
Besöksantalet uppgår till ca 90 % jämfört med 2019. Bolaget har fått utmärkelse för årets Turismaktör 
i Sjuhärad. Bolaget fortsätter att kalkylera med påverkan av pandemin.  
 
Jämfört med utfallet för 2019 har restaurangdelen tappat 1,8 mnkr och campingen har tappat 2,5 mnkr.  
 
Parken hade många besökare under höstlovet och märker att det är ett attraktivt mål eftersom 
verksamheten drivs utomhus.  
 
VD lyfter ett antal frågor som är viktiga för bolaget och som har diskuterats i styrelsen, bland annat att 
försöka göra verksamheten mer lönsam och öka antalet besökare. Bolaget dras med stora 
kapitalkostnader för tidigare gjorda investeringar.  
 
Bolagets tidigare mantra har varit ”Allt vi gör ska generera fler besökare”. Inriktningen på kort sikt är 
ändrad till att leverera bästa möjliga resultat med i stort sett det vi har. Få till ökad omsättning, 
effektivisering och kontroll på kostnaderna med fokus på besöksupplevelsen och kundnöjdhet. Under 
höstlovet infördes ett nytt koncept med att besökarna kunde få komma bakom kulisserna och få en 
annan djurupplevelse. Det konceptet ska man fortsätta att utveckla framåt. 
 
På sikt är det viktigt med fler besökare och ökad attraktion, vilket även kräver nyheter och satsningar. 
Men det är viktigt att satsa på rätt sak och i rätt ordning och veta vart man är på väg. Därför behöver 
bolaget skapa en vision först. 2021 blir därför ett planeringens år för att se över hela parken och hur 
den kan utvecklas. Konsulter med expertkunskap i att skapa miljöer för djurparker kommer att anlitas. 
 
Campingen är också en viktig del i detta, vill skapa förutsättningar att forma en camping som starkt 
förknippas med djurparksupplevelsen. Behöver förbättra campingens rykte och bidra till stadens 
varumärke. Ett nytt hyresavtal håller på att tas fram ihop med LFF. För att sänka kostnaderna kommer 
campingen stängas under vinterhalvåret och största delen av de fastanställda har sagt upp. 
 
Ägaren talar om att djurparken är väldigt viktig för hela besöksnäringen. De ekonomiska 
förutsättningarna kommer att vara begränsade i koncernen så lönsamhet och resultatet är fortsatt 
viktigt. Det är även viktigt att campingen är attraktiv, och den behöver renoveras upp pga bristande 
underhåll. 
Bolaget har inte några stora investeringar under 2021. 
 



Styrelsen lyfter att LFF vill skriva ett 25-års avtal med bolaget. Det är brister i underhållet, och LFF 
har bedömt akuta åtgärder till 10-15 mnkr. Bolaget kan inte bära ett för stort arrende om man samtidigt 
ska renovera och öka attraktionen. Styrelsen säger också att bolagsledningen jobbar med ett helt annat 
fokus på ekonomi och besöksnäringen idag, kunskapen om djurvårdsarbete har man med sig sedan 
tidigare. Den nye Vd:n och marknadschefen har med sig erfarenheter och tankar in som man från 
styrelsens håll känner sig trygga med. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
I början av året fick bolaget ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket. Mycket fokus, tid och kraft 
har lagts på att åtgärda de punkter som de anmärkte på. Bolaget har skickat in sin åtgärdslista och en 
inspektion kommer att göras den 18/11. Detta är en del i internkontrollplanen, som har varit främsta 
fokus. Samtliga 60 djurarter i parken har riskbedömts.  
 
Inför 2021 är tanken att jobba med internkontrollplanen på ett bredare sätt. Det gjordes även ett 
intensivt arbete inför 2020 men hanteringen av pandemin har varit fokus under 2020. Styrelsen ska 
även fördjupa sig i planen under våren, och då ta med sig allt oförutsett och oförberett som hänt under 
året.  
 
Bolaget har en önskan om att tydliggöra campingens del i ägardirektivet. Vill även bättre få in 
betydelsen av djurparken och campingen som besöksdestination. Styrelsen kan skicka en sådan önskan 
till ägaren, som sedan får behandla frågan och eventuellt få till ett KF beslut om justering av 
ägardirektivet.  
 
Bolagets inskickade förslag med namnändring har beslutats i KS och är på väg till KF. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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 av principiell beskaffenhet lyftes. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 5 maj 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 11 november 2020 10.15-10.35  
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande – med via Teams 
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande – med via Teams 
Helena Alcenius, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
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 mnkr eller bättre, i likhet med 

bolagets inlämnade budget.  
    
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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Bolaget kommer att klara det ekonomiska kravet. Prognosen för 2020 ligger bättre än budget.  
Uppdraget klaras däremot bara delvis, eftersom man under rådande pandemi inte kan marknadsföra 
Borås offensivt. Näringen vill gärna att bolaget marknadsför och försöker locka besökare, men 



samtidigt har man ett samhällsansvar att ta hänsyn till. Bolaget har också svårt at nå de antagna 
strategiska målen avseende gästnätter, TEM-effekt och reseanledningar. 
 
Den största reseanledningen till Borås, förutom släkt och vänner, är djurparken. Parken har varit en 
oerhört viktig reseanledning för Borås under sommaren.  
 
Effekter av Covid-19: 
- Marknadsför sig inte mot besökare utan bara mot boråsare i egna kanaler. Förstärka bilden av Borås. 
- Gick att jobba med mötesdelen under våren, men under hösten har det försvårats att jobba med att få 
hit nya möten. Det blir även dominoeffekt på tidigare vunna möten, som behöver skjutas fram.   
- Många evenemang har blivit inställda och svårt att arbeta med nya. Bolaget har tagit ett omtag 
tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen hur man ska arbeta med sport/idrottsevenemang. 
Gällande SM-veckan i februari ska det vara ett möte i eftermiddag. No Limit genomfördes dock under 
september och fick mycket bra recensioner. Väldigt uppskattat av deltagare, besökare och boende på 
Norrby.   
 
Budgeten för 2021 ligger på -18 mnkr, vilket är så mycket det kostar att rulla bolaget så som det ser ut 
idag. Bolaget har inga egna investeringar men kan utifrån sitt arbete bidra till att investeringar kan bli 
aktuella inom platsutveckling/besöksnäringen. Vart vill man att Borås ska utvecklas, inom vilka 
områden, tex kultur, design, idrott, textil och musik.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

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

 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Riskanalys är gjord och skapar underlag till intern kontrollplan. Bolaget har påbörjat att arbeta med 
punkt 1 i ägarens reglemente om intern kontroll: är bolaget verksamhetsenligt och kostnadseffektivt? 
Styrelsen och bolaget kommer att titta på detta under 2021 och framåt. 
 
Bolagets utveckling har gått från att vara ett rent turismbolag till att för 2021 koordinera jubileumsåret, 
som verkligen är till för stadens invånare.  
 
Bolagsgruppen frågar om det finns ett rutindokument gällande själva arbetet med intern kontroll. Det 
ska finnas ett sådant särskilt antaget dokument, så det skickas med bolaget. 
 
Bolaget lyfter att det kommer mycket pålagor från staden inom många olika områden, vilket kräver 
mycket administration. Bra om bolaget kan få något att utgå ifrån eftersom man är ett litet bolag och 
måste få fokusera på verksamheten. Ägaren svarar att detta är en fråga Bolagsgruppen kan ta med sig 
och identifiera hur frågorna kan hanteras smidigare och effektivare i bolagen.   
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 



 
Under 2021 kommer verksamheten fokusera på att leverera jubileumsåret Borås 400 år (koordinering 
och marknadsföring). Styrelsen kommer att fokusera på bolagets mål 2022 och framåt. Både 
ägardirektiven och omvärlden har ändrats, bolaget behöver anpassas efter nya förutsättningar.  
 
Styrelsen frågar om beslutet gällande finansiering av jubileumsåret är taget. Själva beslutet ligger i 
beslutsförslaget för Borås Stads budget, så när KF har tagit budgeten har bolaget en ram att arbeta 
efter. Bolaget kommer att fakturera Borås Stad löpande för de kostnader som uppstår. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 5 maj 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 11 november 2020 11.00-11.30  
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande – med via Teams 
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande – med via Teams 
Helena Alcenius, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
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 -28,7 mnkr eller bättre, i likhet med 

bolagets inlämnade budget. Fastställs av KF i januari, kravet är preliminärt fram till dess.  
    

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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 



Har infört digital reception i Textile Fashion Center. Centret har tappat väldigt många besökare, runt 
60 % på vardagar då färre studenter rör sig i lokalerna. Har även haft färre besökare till Textilmuseet 
på helgerna.  
 
Utifrån rådande situation ser aktörerna i centret behov av att skapa hybridmiljöer. Högskolan kommer 
kanske inte gå tillbaka till traditionella salsföreläsningar och då finns större behov av hybridmiljöer. 
Dessutom har staden två olika receptioner, en i bolaget och en i förvaltning, med 70 meters 
mellanrum. Under året har man arbetat med att försöka göra om bottenplattan till en ny hybridmiljö, 
vilket förutsätter att Högskolan och fastighetsägaren Kanico också är delaktiga. I det arbetet ingår även 
att få till en effektivare centrumledning och bolaget kommer kräva driftsstöd i någon form från de två 
andra aktörerna. Detta är ingen effekt som syns i budget 2021 utan kommer synas längre fram utifrån 
hur bemanning mm kommer bli.  
 
Prognosen för Borås kongress är något bättre än budget. Bolaget har fått en hyresrabatt från IBAB på 
50 %, motsvarande 2 mnkr. IBAB har sedan erhållit statligt stöd för halva den lämnade rabatten. Även 
LFF har lämnat hyresrabatt avseende gula zonen i Textile Fashion Center. Då erhållen rabatt är högre 
än de minskade intäkterna från driftsoperatören blir det en pluseffekt och gör att bolagets totala 
resultat blir något bättre än budgeterat. 
 
Investeringar under 2021 ligger på 1 mnkr avseende ovan beskrivna hybridmiljö i Textile Fashion 
Center, med en avskrivning på 5 år. Övriga avskrivningar i centret är fullt avskrivna. Under 2024/2025 
kommer viss teknik i Borås Kongress att behöva bytas ut, men då kommer gamla investeringar att vara 
fullt avskrivna. 
 
Budgeten för 2021 visar ett resultat om -27,8 mnkr, fördelat på -10 mnkr för Textile Fashion Center 
och -18 mnkr för Borås Kongress.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och 
strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har för första gången upprättat en riskanalys och intern kontrollplan avseende 2021.  
 
Bolagsgruppen skickar med att styrelsen även ska anta ett särskilt dokument gällande regler och 
rutiner för själva arbetet med intern kontroll.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att 
rådgöra med ägaren. 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? 
 
Frågeställningar framåt:  
Bolaget har två ganska olika uppdrag: samordna organisationer och aktiv hyresvärd som finns på en 
värdefull plats för stadens tillväxt. Finns möjlighet att vara en R&D (FoU) avdelning inom hållbarhet 



och testbädd för företag utanför Borås. Hur skapar Borås företag av forskningsresultaten och 
innovationerna som skapas i Textile Fashion Center? 
 
Styrelsen upplever ett helt annat klimat i Textile Fashion Center än tidigare. Ledningsrådet i centret 
fungerar väldigt bra. Borås Kongress har en väldigt bra driftsoperatör som fått igång verksamheten, 
dock har de drabbats hårt av Coronapandemin.  
 
Ägaren har en fråga om operatören i Borås Kongress och hur deras verksamhet går. VD säger att 
operatören har haft en helt ok omsättning under oktober och parterna har löpande en god dialog.  
Kontraktet går ut 2021 men operatören vill förlänga och utnyttja sin option om ytterligare 2 år. Borås 
Kongress har inte blivit en sådan kongressaktör som tanken var, utan mer ett stort konferenshus och 
säljer just nu många möten pga att det finns stora möteslokaler med mycket luft i huset. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 5 maj 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: onsdagen den 11 november 2020 kl. 14.15–15.40  
          
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 
Mikael Hansson, VD - med via Teams 
Annica Larsson, ekonomichef - 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 – med via Teams 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 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 % 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 kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn 
till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för 
avvikelser. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 



Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 
Prognosen för 2020 visar 33,9 mnkr i resultat, något bättre än budgeten på 31 mnkr. Det varma vädret 
har inneburit lägre uppvärmningskostnader och Coronapandemin har medfört lägre reparations- och 
renoveringskostnader. Erhållit investeringsstöd för nybyggnationen på Hulta medför lägre 
avskrivningar. Även personalkostnaderna är något lägre men möts upp av ökade konsultkostnader. 
Däremot visar prognosen högre driftskostnader för taxebundna kostnader såsom VA och fastighetsel 
och högre kostnader för skador. Bolaget har fortsatt många skador, även om de flesta är små. Har 
också dyra juristkostnader som är kopplat till stämningen från Fristad Bygg. 
 
I budget 2021 ligger resultatet på 31,6 mnkr, något lägre än årets prognos. Bolaget har bestämt att i år 
och framåt låsa fast renoveringskostnaderna, tidigare har man haft dem att spela med för att nå budget.  
De största kostnadsposterna är taxebundna kostnader, värme, vatten, sopor mm. Därefter kommer 
kostnader för reparation och underhåll. Bolaget har inte tagit höjd för några stora hyreshöjningar 2021 
då Hyresgästföreningens utgång är ett nolläge, men bolaget kommer inte klara av noll i hyreshöjning. 
Intäkterna ökar då flera lokaler görs om till lägenheter. Bolaget kommer även ha några specifika 
engångskostnader 2021: konvertering av bilder, från det IT-stöd som används för övervakning av 
fastigheterna samt utredning av framtida sophantering, där man avsatt 2,5 mnkr. Sophanteringen är en 
fråga som man inte vet än hur den kommer att hanteras, kan komma att klassas som investering.   
 
Ny- och ombyggnationer under 2021 är planerade för 424 mnkr, och avser främst den pågående 
byggnationen av 144 lägenheter, varav 48 trygghetsbostäder, på Regementsstaden samt Glesvingen 
som ska byggas om till studentbostäder. Underhållsplanen ligger på 131 mnkr. 
 
Ägarens resultatkrav på ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr nås inte, medans kravet på 
direktavkastning på 3 % uppnås. Soliditetsmålet nås inte heller pga mycket nybyggnationer. Den 
justerade soliditeten överstiger dock målet på 40 %.  
 
Bolaget visar bilder med olika scenarion på resultatutvecklingen framåt med utgångsläge från idag. 
Intäktssidan är reglerad och med en fortsatt kostnadsutveckling som idag skulle det bli mycket svårt 
att få kostnadstäckning om några år om bolaget inte fortsätter att nyproducera.  
 
Under 2020 gjordes en reavinst vid försäljning av en fastighet, reavinsten kommer att användas till att 
påskynda avskrivningar för fastigheter som kommande år ska utrangeras, och därmed minska de 
utrangeringskostnaderna. 
 
Bolaget visar nyckeltal i jämförelse med andra K3-bolag inom SABO. Bolagets bestånd är ganska 
ålderstiget, vilket slår igenom på reparation och underhåll. En annan notering är att bolaget gör en 
mycket större aktivering av underhåll i balansräkningen jämfört med SABO. På kostnadssidan sticker 
taxebundna kostnader ut (fastighetsel, vattenförbrukning, sophämtning, uppvärmning o kyla), 
administration samt reparation och underhåll jämfört med SABO. Avskrivningar ligger lägre i bolaget 
än i SABO då man tidigare har gjort för låga avskrivningar.  
 
På en fråga om skillnaden gällande taxebundna kostnader beror på olika förbrukning eller 
taxeökningar svarar bolaget att förbrukningen överlag går neråt så det är taxeökningar som är orsaken. 
I nybyggnationer har dessutom hyresgästerna individuell mätning.  
 
Bostadskön har gått från ca 30 000 till runt 39 000. Det finns ett stort tryck på lägenheter vilket gör att 
bolaget behöver nyproducera. 
 
Investeringsplanen de kommande 7 åren visar många projekt i närtid, men det kommer bli 
förskjutningar mellan åren. Styrelsen påtalar att väntan på detaljplaner är en punkt som kan förskjuta 
projekt. En bild på kassaflödet framåt visar att bolaget behöver låna 1,8 miljarder kr till sina 
nyproduktionsprojekt. Den löpande verksamheten har man bra koll på med ett bra kassaflöde.  
 



Bolaget arbetar även med hållbarhet och har att ta hänsyn till Agenda 2030, Borås Stads miljömål 
samt GRI-metodik. Bolaget genomför olika intressentdialoger med medarbetare, kunder, styrelsen. 
Arbetar med övergripande mål och strategi.  
 
Hantering av Covid-19: 
Bolaget är i dagsläget och har hela tiden varit lindrigt drabbade, både ekonomiskt och gällande 
personalbortfall. Man har klarat sig bra hittills och har jobbat allvarsamt med situationen från dag ett. 
Kundcenter är fortsatt stängt, endast tidsbokning för besök. Möten hålls först och främst digitalt. 
Undviker externa besök på kontoret. Externa besök utomhus med entreprenörer görs med fysisk 
distansering. Personalen jobbar hemifrån i stor utsträckning. Mindre underhåll görs, men 
hyresgästerna får bestämma om de önskar få det utfört eller inte. Större renoveringar, tex stambyte och 
badrumsrenoveringar, har stoppats tills vidare.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Bolaget ombeds beskriva hur bolaget arbetar med intern kontroll, det vill säga implementering 
av regler för intern kontroll. Finns det beslutade regler och anvisningar specifika för bolaget? 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Gällande intern kontroll har ett grundligt arbete gjorts genom belysning av bolaget och alla delar, 
vilket har genomförts både inom bolaget och i styrelsen. Totalt har 111 risker identifierats, varav 17 
risker anses vara höga. 
 
Bolaget kommer implementera ett årshjul för att arbeta med de risker som antagits i intern 
kontrollplanen, men kommer även att arbeta med de risker som inte ligger i plan. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. 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? 
 
Bolaget går igenom en del nyproduktionsprojekt som ligger i planen de kommande åren.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 7 maj kl. 9.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



















Ansökan om statsbidrag (andra omgången) för 2020 till regioner och kommuner
för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Socialstyrelsen rekommenderar att en person i taget fyller i ansökningsformuläret. Annars riskerar ni att uppgifterna inte sparas. Vid 30
minuters inaktivitet loggas ni ut från e-tjänsten. Tänk därför på att spara ofta.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020.

För närmare anvisningar och information om Socialstyrelsens uppdrag se Anvisningar för ansökan om statsbidrag till regioner och
kommuner för ekonomiskt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19, samt
förordningen (2020:193).

Hantering av kontaktuppgifter

E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln allmänna
handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på myndighetens webbplats

Sammanfattande beskrivning av ansökan (max 2000 tecken)

Sammanfatta kortfattat på vilket sätt er organisation har haft merkostnader till följd av pandemin covid-19. Beskriv vad ni
gjort i den verksamhet som ni söker statsbidrag för.
Borås Stad har haft merkostnader till följd av pandemin covid-19 för personlig skyddsutrustning, personalkostnader, 
smittskyddsåtgärder och anpassningar i verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Borås Stad har 

Kontaktperson

Jonas Edward Ringström

Namn på organisation
Borås Stad

Organisationsnummer
212000-1561

Utdelningadress
Kungsgatan 55

Postnummer
501 80

Postort
Borås

E-postadress till organisationen
boras.stad@boras.se

Webbplatsadress till organisationen
boras.se

Befattning
Controler

E-postadress till kontaktperson
jonas.ringstrom@boras.se

Telefonnummer till kontaktperson
033-358472

Kontouppgifter

Plusgiro Bankgiro

Kontonummer
991-1025



haft väldigt höga kostnader för personlig skyddsutrustning och kommer att fortsatt ha det så länge pandemin varar. 
Pandemin har även inneburit kostnader för extraanställd personal för att klara bemanning inom omsorgen.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga merkostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen
(2020:193) som avser följande områden:

1. (a) hälso- och sjukvårdspersonal och (b) personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med
funktionsnedsättning samt (c) provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt, 
 

2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168), 
 

3. (a) personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av
sjukdomen covid-19, (b) provtagningsmaterial, (c) medicinteknisk utrustning samt (d) läkemedel som används på sjukhus eller i
annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en
kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19, 
 

4. (a) sjukvårdsrådgivning samt (b) informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av
sjukdomen covid-19, eller 
 

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör (a) lokaler, material eller liknande samt (b) skyndsamma transporter.

Om merkostnader

Med merkostnader menas kostnader utöver den ordinarie verksamheten som har uppkommit i samband med covid-19 och som är
skäliga. Det innebär kostnader som kommunen eller regionen har haft på grund av covid-19 och som den annars inte skulle ha haft.

Exempel på merkostnader kan vara:

Vikariekostnader för personal som ni inte skulle ha haft i vanliga fall inom de områden som omfattas av förordningen.

Skyddsutrustning för personal inom de områden som omfattas av förordningen.

Anpassningar för klienter inom t.ex. äldreomsorgen som ni inte skulle ha haft i vanliga fall.

Inköp för anpassningar i verksamhet för att minska smittspridningen.

Information till allmänheten om att minska smittspridning

Exempel på kostnader som inte omfattas av förordningen och därmed inte statsbidragsberättigade kostnader är:

Ordinarie lönekostnader som kommunen/regionen skulle ha haft oavsett.

Kostnader för personal som inte omfattas av förordningen.

Förflyttning av personal som inte innebär ökad kostnad för kommunen/regionen

Anpassningar i sådan verksamhet som inte omfattas av förordningen, t.ex. skola, turistcentrum, badplatser och liknande.

Anpassningar för att underlätta att hålla i politiska möten.

Sjuklönekostnader som ersätts av andra medel.

Uteblivna intäkter

Hyra av lokaler eller lägenheter som inte kunnat utnyttjas

Beskrivning av merkostnader

Obs: Det är tillåtet att ansöka för de kostnader som ni inte ersattes för, det vill säga den procentuella del som ni inte fick statsbidrag för i
er förra ansökan



Härmed intygas att kostnaderna som anges nedan omfattas av förordningen (2020:193), är merkostnader samt att vi inte
har uppgett de merkostnader som vi redan har fått beviljat från Socialstyrelsen.

 Ja

 Nej

Beskrivning

Område 1

1a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för personalkostnader för hälso- och sjukvårdspersonal (max 2000 tecken):
Bredvidgång, utökad bemanning, ökad övertidsersättning, ökad köp av extern bemanning. Dessa har till största del arbetat inom
äldreboenden.

1b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för personalkostnader för personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer
med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):
Merkostnad för extra personal pga brukare varit hemma på gruppbostad samt i sin egen bostad istället för på daglig verksamhet pga
brukaren har förkylningssymptom och oro för smitta. 
Bredvidgång, utökad bemanning, ökad övertidsersättning.

1c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg om
äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

Område 2

2. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) (max 2000 tecken):
Material för förebyggande smittskyddsåtgärder

Område 3

3a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) (max 2000 tecken):
Avser tvål, desinfektionsmedel, handsprit, handskar, munskydd, visir, förkläden och liknande.

3b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för provtagningsmaterial (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

3c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för medicinteknisk utrustning (max 2000 tecken):
Termometer

3d. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för läkemedel (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

Område 4



4a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för sjukvårdsrådgivning (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

4b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för informationsinsatser till allmänheten (max 2000 tecken):
Broschyrer, utbildning

Område 5

5a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande (max 2000 tecken):
Glasvägg och städning

5b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden som ni söker statsbidrag för (tillåten tidsperiod är 1
februari till 30 november) för skyndsamma transporter (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

Ekonomi

Ange nedlagda samt prognostiserade merkostnader (ev. oktober och november) som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna
exklusive moms. För oktober och november finns det möjlighet att prognostisera kostnader som inte har hunnit bokföras.

Vi ansöker om resterande belopp som drogs av från beviljade godkända kostnader i vår ansökan om medel i omgång 1

 Ja

 Nej

Specificera förbrukade merkostnader för den tidsperiod som ni söker statsbidrag för

Område Sökt belopp (kr)

1a. Personal inom hälso- och sjukvård 819 694

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg 3 430 397

1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg 0

2. Smittskyddsåtgärder 56 428

3a. Personlig skyddsutrustning 20 096 458

3b. Provtagningsmaterial 0

3c. Medicinteknisk utrustning 4 912

3d. Läkemedel 0

4a. Sjukvårdsrådgivning 0

4b. Informationsinsatser till allmänheten 8 575

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 141 585

5b. Skyndsamma transporter 0

Summa 24 558 049



Prognos för december

Ange planerade kostnader för december. Det prognostiserade beloppet ingår inte i denna ansökan utan utgör underlag för eventuell
ersättning gällande enbart december.

Kompletteringar

Efter att ansökan har inkommit kan Socialstyrelsen komma att begära kompletteringar av ansökande region/kommun innan beslut om
fördelning fattas.

24 558 049

Prognostiserade kostnader (endast december) Prognostiserade belopp

1a. Personal inom hälso- och sjukvård 400 000

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg 1 550 000

1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg 0

2. Smittskyddsåtgärder 25 000

3a. Personlig skyddsutrustning 13 300 000

3b. Provtagningsmaterial 0

3c. Medicinteknisk utrustning 0

3d. Läkemedel 0

4a. Sjukvårdsrådgivning 0

4b. Informationsinsatser till allmänheten 0

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 120 000

5b. Skyndsamma transporter 0

Summa 15 395 000

Sökt belopp
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Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020 
(omgång 1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 
sjukdomen covid-19

Beslut
Socialstyrelsen beviljar Borås kommun statsbidrag för kostnader på sammanlagt 
73 342 436 kronor. 

Inom ramen för tilldelade medel beviljas regionen/kommunen statsbidrag med 
91,4 procent av 80 217 543 kronor.

Statsbidrag beviljas för kostnader på sammanlagt 73 342 436 kronor av 80 
217 543 kronor i godkända kostnader. Statsbidrag beviljas inte för 88 119 
kronor. 

Skäl för beslut
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 4 § förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner 
för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 (förordningen) får statsbidrag, inom 
ramen för tilldelade medel, lämnas till regioner och kommuner för skäliga 
kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser 
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt 
provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har 
lämnats på annat sätt,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om 
fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, 
provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används 
på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i 
vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist 
på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser 
verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 
samt skyndsamma transporter.
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Av 1 § samma förordning framgår att den innehåller bestämmelser om 
statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras 
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Statsbidrag får även 
lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en 
kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ 
enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag 
kan lämnas för enligt förordningen.

Socialstyrelsens bedömning
Regionen/kommunen har ansökt om 80 305 662 kronor för merkostnader. 
Socialstyrelsen finner att statsbidrag ska lämnas till regionen/kommunen för 
skäliga merkostnader enligt punkterna 1-5 i förordningen med sammanlagt 73 
342 436
kronor.

Socialstyrelsen har tilldelats tio (10) miljarder kronor för att besluta om 
statsbidrag enligt förordningen. De medel som tilldelats myndigheten täcker de 
kostnader som godkänts totalt för samtliga regioner och kommuner till 91,4 
procent. Det innebär att varje region och kommun beviljas 91,4 procent av sina 
godkända kostnader.

Av er ansökta kostnad avslås 88 119 kronor. Kostnaden avser 
datakommunikationsutrustning till kommunfullmäktigesalen samt 
datakonsultkostnad, dessa kostnader är inte ersättningsberättigade kostnader 
enligt förordningen. Ansökan ska därför avslås i denna del.

Villkor för utbetalning
Statsbidraget kommer att betalas ut snarast möjligt på det post- eller 
bankgironummer som ni har uppgett i er ansökan. Medlen ska täcka 
merkostnader i de verksamheter som omfattas av förordningen och som har 
uppkommit till följd av sjukdomen covid-19 från den 1 februari till och med den 
31 augusti 2020.

Återrapportering
Regionen/kommunen ska senast i mitten av mars (datum komma framgå i 
samband med återrapporteringen) 2021 till Socialstyrelsen lämna en kortfattad 
ekonomisk redovisning av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande 
redogörelse för hur det har använts, 8 § första stycket förordningen. 
Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett 
webbaserat återrapporteringsformulär via e-post till bidragsmottagaren.

Återbetalning och återkrav
I 9 § förordningen anges att den som tagit emot statsbidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om

1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna 
förordning.
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2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 
eller

3. denne inte lämnas sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket. 

Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen 
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda 
skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. 

Överklagande
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas, 11 § förordningen (2020:193) 
om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 
sjukdomen covid-19.

Kontakt
Vid kontakt med Socialstyrelsen var vänlig och använd diarienumret (Dnr) ovan.

Handläggning och beslutsfattare
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutliga 
handläggningen har enhetschefen Niklas Eneroth deltagit. Utredarna Marlene 
Olsson Vargas och Emilia Ström har varit föredragande.

Enligt Socialstyrelsens beslut

Marlene Olsson Vargas
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Borås Stad

Beslut om ändring av tillstånd

Datainspektionens beslut
Borås Stad (org.nr 212000-1561) beviljas ändring av tidigare utfärdat tillstånd 
till kameraövervakning (dnr 211-2924-2014 Länsstyrelsen Västra Götalands 
län) på så sätt att Borås Stad får bevaka ett utökat område på arenans läktare 
med nya kameror (kamera 9-18 och 20-21), att en ny kamera får installeras 
(kamera 43), samt att Borås Stad får bevaka tre timmar före och tre timmar 
efter fotbollsmatcher.

Ansökan om tillstånd att kamerabevaka andra evenemang och arrangemang 
än fotbollsmatcher avslås. 

Tillståndets omfattning och villkor efter ändring framgår nedan.

Tillståndets omfattning och villkor efter ändring
Tillståndshavare Borås Stad
Organisationsnummer 212000-1561
Plats för bevakningen Borås Arena

Ålgårdsvägen 23
506 30 Borås

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast och rörlig 
optik.

Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Borås Arena, kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra, upptäcka och utreda 
brott.

Tider för bevakningen Bevakning får ske i samband med 
fotbollsmatcher i Allsvenskan, Superettan, 
Svenska Cupen, Supercupen och utländska 
elitcuper. Bevakning får även ske tre timmar 

http://www.datainspektionen.se/
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innan matchstart och tre timmar efter 
matchslut.

Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/inspelning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område. 
Beslutets giltighetstid Tills vidare.

Redogörelse för ärendet
Borås Stad har sedan tidigare tillstånd till kameraövervakning med 42 
kameror för övervakning av fotbollsarenan Borås Arena i samband med 
fotbollsmatcher i de europeiska cuperna, Allsvenska fotbollsmatcher och 
fotbollsmatcher i Superettan. Av Länsstyrelsens beslut framgår att Borås Stad 
får övervaka under matcherna samt två timmar före och två timmar efter 
evenemangen. Tillståndet ger även Borås Stad rätt att behandla och bevara 
det inspelade materialet. Genom Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 28 
november 2014 utökades Borås Stads tillstånd på så sätt att 
kameraövervakning även får ske under fotbollsmatcher i Svenska Cupen och 
Supercupen, samt att vissa områden utanför fotbollsarenan får bevakas.

Borås Stad har nu ansökt om ändring av det befintliga tillståndet. Av 
ansökan och utredningen i övrigt framgår följande.

Borås Stad har i aktuell ansökan angett att åtta nya fast monterade kameror 
med fast optik (kamera 9-16) ska installeras och bevaka läktarområdet på 
arenan, samt att fem nya rörliga kameror (kamera 17, 18, 20 och 21) ska 
installeras och bevaka arenan. Dessa kameror kommer ersätta tidigare 
kameror och bevaka ett något större område på läktaren än tidigare tillstånd 
tillåter. Borås Stad har uppgett att Polismyndigheten påpekat att det finns 
ytor på läktaren som inte bevakas, trots att det finns risk för konfrontationer 
mellan grupper på dessa platser, och de nya kamerorna ska bevaka dessa 
områden. Borås Stad vill även installera en ny kamera (kamera 43) som ska 
bevaka ett område utanför arenan. Upptagningsområdet för kamera 43 ingår 
dock i det tidigare beslutet.

Borås Stad vill vidare utöka tillståndet på så sätt att bevakning ska få ske 
under andra evenemang och arrangemang och således inte endast under 
fotbollsmatcher. Borås Stad har anfört att det förekommer andra evenemang 
och arrangemang än fotbollsmatcher och att dessa haft ett bevakningsbehov 
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som begränsats av nuvarande tillstånd. Borås Stad vill ha möjlighet att 
bevaka arenan när behov finns. Borås Stad har angett att arenan i genomsnitt 
tar emot mellan 5 000–6 000 besökare vid varje evenemang.

Borås Stad vill även utöka tillståndet på så sätt att bevakning ska ske tre 
timmar före och tre timmar efter berörda evenemang. Borås Stad har angett 
att det efter matchslut tar allt längre tid att tömma arenan på besökare samt 
att journalister stannar kvar på området för att göra intervjuer och liknande. 
Matchernas spelare dröjer även kvar på arenan efter matchslut för att byta 
om, fira en seger etcetera.

Borås Stad har angett att dem i samband med idrottsarrangemang haft 
problem på arenans område i form av misshandel, skadegörelse, brott mot 
knivlagen, brott mot ordningslagen med mera.

Syftet med bevakningen är att förhindra, förebygga och utreda brott och 
störningar av allmän ordning samt tillse ordning på området. Borås Stad har 
anfört att Svenska fotbollsförbundet och UEFA (Union of European Football 
Associations) kräver att det finns specifik kamerabevakning för att arenor 
ska få arrangera allsvenska och internationella fotbollsmatcher.
Borås Stad har uppgett att Polismyndigheten påpekat att det finns ytor vid 
arenan som för närvarande inte bevakas, trots att det finns risk för 
konfrontationer mellan grupper på dessa platser.

Borås Stad har vidtagit alternativa åtgärder genom att besökare visiteras på 
ett insynsskyddat område innan arrangemangen och att det under hela 
evenemangen finns publikvärdar och ordningsvakter på plats. Borås Stad har 
angett att dem följer Polismyndighetens och Svenska Fotbollsförbundets 
krav och riktlinjer.

Kamerabevakning ska ske med bildinspelning och i realtid. Bildmaterialet 
ska sparas i sex veckor. Polismyndigheten, arrangerande företag och 
föreningar, samt berörda fotbollsklubbar ska sköta bevakningen. 
Bildmaterialet ska förvaras i ett låst och larmat utrymme med brandväggar. 
Polismyndigheten, åklagare, Borås stads säkerhetschef, arrangörens 
säkerhetschef samt areachefen kommer att ha tillgång till bildmaterialet.
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Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att 
skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten 
vid sådan bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.
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Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet och på 
en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Integritetsintresset gör sig särskilt starkt gällande vid områden och under 
pågående arrangemang där människor ägnar sig åt nöje och rekreation. Att 
Borås Stad vill bevaka andra evenemang och arrangemang, utvidga 
upptagningsområdet för flera kameror på läktarområdet, samt utöka 
bevakningen till att ske tre timmar före och tre timmar efter evenemang 
innebär ytterligare integritetsintrång. Sammantaget bedömer 
Datainspektionen att integritetsintresset på platsen väger mycket tungt.

Bevakningsintresset
Fotbollsmatcher i högre divisioner anses generellt brottsutsatta varför 
kamerabevakning under dessa matcher ofta tillåts utan särskild utredning 
(jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 23 juni 2015 i mål 3322-14). Borås 
Stad har anfört att de vill bevaka andra arrangemang och evenemang än 
endast fotbollsmatcher. Borås Stad har angett att arenan har problem med 
brottsincidenter i samband med idrottsarrangemang. Datainspektionen har 
berett Borås Stad att redogöra för de brott/incidenter som inträffat vid de 
evenemang/arrangemang som inte bevakats tidigare, men några sådana 
uppgifter har inte inkommit. Borås Stad har således inte visat att arenan har 
problem med brottslig verksamhet eller störningar vid andra 
evenemang/arrangemang än fotbollsmatcher. Mot bakgrund av detta anser 
Datainspektionen att det inte är fråga om bevakning av en brottsutsatt plats i 
kamerabevakningslagens mening när det gäller övriga evenemang och 
arrangemang. Datainspektionen bedömer att bevakningsintresset under 
andra evenemang än fotbollsmatcher väger relativt lätt.

Borås Stad har anfört att de vill bevaka arenan tre timmar efter 
evenemang/arrangemang på grund av att besökare, spelare och journalister 
dröjer sig kvar allt längre på arenan efter matchslut. Borås Stad vill vidare 
bevaka arenan tre timmar före matchstart för att arenan stänger för 
allmänheten då. Sammantaget bedömer Datainspektionen att Borås stad har 
ett berättigat intresse av att bevaka tre timmar före och tre timmar efter 
fotbollsmatcher. 
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Borås Stad har anfört att de vill bevaka ett större område på arenans läktare 
genom att byta ut flera kameror. Detta på grund av att Polismyndigheten 
påpekat att det finns ett behov av att bevaka dessa platser. Borås Stad vill 
vidare installera en ny kamera (kamera 43) som dock ska bevaka ett område 
som upptas i det tidigare tillståndet. Sammantaget bedömer 
Datainspektionen att Borås stad har ett berättigat intresset av 
kamerabevakning på dessa platser under fotbollsmatcher.

Behovs- och intresseavvägning
Det åligger Borås Stad att visa att det finns ett bevakningsbehov vad gäller 
kamerabevakning av andra evenemang och arrangemang på arenan än 
fotbollsmatcher. Datainspektionen bedömer att Borås Stad inte har visat att 
de har ett sådant behov av att kamerabevaka andra evenemang och 
arrangemang som väger tyngre än integritetsintresset. Ansökan om att få 
kamerabevaka vid andra evenemang/arrangemang utöver fotbollsmatcher 
ska därför avslås. 

Kamerabevakning får i regel ske några timmar före och efter match, 
vanligtvis mellan två till tre timmar före och efter match. Ansökan om 
ändring av tillstånd till kamerabevakning ska därför beviljas på så sätt att 
Borås Stad får kamerabevaka tre timmar före match och tre timmar efter 
match. Borås Stad ska även ges rätt att bevaka de ytor av läktarna som 
tidigare inte bevakats. 

Avslutningsvis konstateras att begreppet kameraövervakning inte längre 
används. Begreppet ska därför i tillståndet ersättas med kamerabevakning i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Astrid Ramsgård. 

Måns Lysén, 2020-10-08   (Det här är en elektronisk signatur) 
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Bilaga

1. Ritning
2. Information om kamerabevakning
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Västra Götalandsregionen Södra 
Älvsborgs Sjukhus

Beslut om tillstånd till kamerabevakning

Datainspektionens beslut
Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus (org.nr 232100-0131) 
meddelas tillstånd till kamerabevakning med de villkor som följer nedan.

Ansökan avslås avseende bildinspelning.

Ansökan avvisas i den del den avser kamerabevakning med kamera 7, 9 och 
10.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs 

Sjukhus
Organisationsnummer 232100-0131
Plats för bevakningen Södra Älvsborgs Sjukhus

Psykiatriska kliniken
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast optik.
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Akutmottagningens entré, huvudentré, 
blåljusentré, område för 
incheckning/kassafunktion (Torg) och 
utegård. Kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Få kontroll på inflöde av personer, upptäcka 
ordningsstörning, öka tryggheten för 
anställda, patienter och besökare samt 
förebygga och förhindra brott. 

Tider för bevakningen Alla dagar dygnet runt.
Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Nej

http://www.datainspektionen.se/
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Avlyssning/inspelning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område.
Beslutets giltighetstid Tills vidare.

Redogörelse för ärendet
Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus har ansökt om tillstånd 
till kamerabevakning av psykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus i 
Borås (SÄS). Av ansökan och utredningen i övrigt framgår följande.

Bevakning ska ske med nio fasta kameror i realtid dygnet runt och med rätt 
till bildinspelning. Syftet med kamerabevakningen av entréerna är att få 
kontroll på inflöde av personer och snabbt kunna bistå med hjälp vid en akut 
situation och på så sätt öka tryggheten för anställda, patienter och besökare. 
Kamerorna kommer att användas tillsammans med porttelefon som är 
kopplad till avdelning eller mottagning. Syftet med bevakningen är även att 
snabbt upptäcka och agera vid en ordningsstörning, trygga vistelsen för 
patienter, besökare och medarbetare samt skydd mot egendom. Kamerorna 
ska utgöra ett komplement till andra brottsförebyggande åtgärder som 
exempelvis vakter, passersystem, inbrottslarm, bråklarm och överfallslarm.

Huvudentrén och Torget kommer att vara öppna och tillgängliga för 
patienter och besökare måndag-fredag kl. 07.45-16.00. Dessa tider kan 
komma att förändras framöver. Patienter och anhöriga kan vistas vid Torget 
även efter stängning. Kamera 4 kommer att ha inre entrén till 
akutmottagningen inom sitt upptagningsområde och alla som går till 
avdelningarna kommer att träffas av bevakningen där. Kamera 5 har 
reception och incheckning som upptagningsområde. Personal känner sig ofta 
hotade och utsatta i den miljön. Samtlig personal kommer att ha ett bärbart 
bråklarm och möjlighet att kalla på polis. Kamera 6 har varuautomater och 
gångstråk till restaurang och utbildningslokaler inom sitt 
upptagningsområde. Inga väntrum finns vid Torget mer än väntplatsen för 
incheckningen. Bakom varuautomaterna finns sittplatser.

Kamera 7, 9 och 10 är kameror som bevakar utegårdarna. Syftet med dessa 
kameror är att förebygga och förhindra brott som exempelvis langning av 
tabletter och narkotika.

Den 1 oktober 2020 flyttade verksamheterna två stycken akutmottagningar 
(VUP och BUP) och fem stycken avdelningar till en ny byggnad 50 meter från 
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den gamla. Ingivet utdrag från Psykiatriska akutmottagningen och området 
utanför den gamla entrén visar att 85 väktarrapporter gjordes 2019. Av 
utdraget framgår att flera proaktiva åtgärder vidtagits med hjälp av den 
bevakningskamera som funnits utanför den gamla akutmottagningen. 
Ingivet utdrag över väktarinsatser som inträffat på hela sjukhusområdet 
under 2016-2019 visar att det skett 887 väktarinsatser under 2019. Insatserna 
var både våld-, hot och ordningsrelaterade. Mot bakgrund av att SÄS har en 
hög statistik på ordningsrelaterade händelser och att sjukhuset ligger mellan 
två enligt polisen utsatta bostadsområden med gängkriminalitet så har 
Polismyndigheten den 26 oktober 2020 fattat beslut om att bevilja sjukhuset 
ordningsvakter med stöd av lagen om ordningsvakter (1980:578).

Enligt SÄS finns det inom psykiatriverksamhet en stor risk för hot och våld 
samt ordningsrelaterade händelser där kamerabevakning är ett hjälpmedel, 
vilket gör det svårt att begränsa inspelning ur ett utredningssyfte. I 
Torgmiljön och på utegårdarna finns stor risk att försäljning av droger 
kommer att ske och därför vill SÄS bevaka dessa ytor. Det finns även en oro 
för att skadegörelse kommer att ske i dessa utrymmen och platser.

Säkerhetsenhetens personal som är ansvariga för att exportera inspelat 
material till exempelvis polis och åklagare kommer att ha tillgång till det 
inspelade materialet. Totalt är det fråga om 18 personer som kommer att ta 
del av bevakningen i realtid såväl som det inspelade materialet.

Av yttrande från representanter för Kommunal, SACO, Vision och 
Vårdförbundet framgår att dessa inte har något att invända mot 
kamerabevakningen. 

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att 
skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten 
vid sådan bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
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myndighet, eller någon annan än en myndighet vid utförande av en uppgift 
av allmänt intresse.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.

Av förarbetena till kamerabevakningslagen framgår att en brottsutsatt plats 
inte är varje plats där det någon gång har inträffat enstaka brott. Däremot 
bör det inte krävas att brottsligheten är ovanligt hög på platsen för att den 
ska anses vara brottsutsatt eller att det kan presenteras statistik över 
brottsligheten på den aktuella platsen i förhållande till andra jämförbara 
platser. Det som bör kunna visas är i stället att det finns problem med 
brottslighet där bevakningen ska ske. Det bör samtidigt inte krävas 
utredning om att brottsligheten är påtagligt hög precis där bevakningen ska 
ske, dvs. inom de aktuella kamerornas tänkta upptagningsområde (prop. 
2017/18:231 s. 66).

Med annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på 
någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom avses i första hand platser 
som inte kan anses vara brottsutsatta i den mening som avses i första ledet i 
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punkten men där det ändå finns en särskild risk för vissa typer av brott 
jämfört med andra platser i samhället. Det kan t.ex. röra sig om platser där
olika typer av angrepp i och för sig har inträffat men också om platser där det
av andra skäl kan konstateras en förhöjd hotbild mot människor som vistas
på platsen eller mot egendom som finns där (prop. 2017/18:231 s. 143).

Av förarbetena (prop. 2017/18:231 s. 33) framgår vidare att även andra aktörer 
än kommuner kan ha ett starkt intresse av att motverka brott genom egna 
åtgärder för att säkerställa att deras verksamheter kan bedrivas utan 
störningar och för att skydda personal och besökare. Det kan gälla 
exempelvis på platser som akutmottagningar på sjukhus och väntrum hos 
myndigheter. För dessa kan kamerabevakning vara ett bra komplement till 
andra åtgärder.
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Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Eftersom bevakningen ska utföras av en myndighet och på en plats dit 
allmänheten har tillträde är kamerabevakningen som utgångspunkt 
tillståndspliktig. Frågan är då om allmänheten kan anses ha tillträde till 
samtliga platser som sjukhuset vill kamerabevaka. Av praxis framgår att 
begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde” ska tolkas vitt (se Högsta 
förvaltningsrättens avgörande RÅ 2000 ref. 52).

Vad gäller kamerabevakningen av de yttre entréerna (kamera 1-3) och de inre 
entréerna/Torget (kamera 4-6) framgår att det är områden dit allmänheten 
har tillträde och bevakning där anses därför vara tillståndspliktig. 

Avseende BUP-gården som bevakas av kamera 7 har sjukhuset uppgett att 
endast personal och brukare har tillträde dit samt att besökare inte kommer 
in via entrén som finns där. Enda ingången till BUP-gården är via en gång 
där sjukhuset kommer att skylta att allmänheten inte har tillträde. Gången 
leder även till en trappa som går till Rehab-gården där kamera 9 och 10 
kommer att bevaka. Av ansökan framgår att allmänheten inte har tillträde till 
Rehab-gården. Mot denna bakgrund bedömer Datainspektionen att BUP-
gården och Rehab-gården inte är platser dit allmänheten har tillträde varför 
bevakningen där inte är tillståndspliktig. Ansökan ska därför avvisas i den del 
den avser bevakning med kamera 7, 9 och 10. 

Allmänt om integritetsintresset
Ett sjukhus är en plats där integritetsintresset allmänt sett väger tungt. Den 
omständigheten att bevakning ska ske dygnet runt, i realtid och med rätt till 
bildinspelning ökar integritetsintrånget ytterligare. Personerna som blir 
föremål för bevakningen befinner sig ofta i en utsatt situation och kommer 
till platsen i behov av vård. Integritetsintresset kan dock variera vid olika 
platser beroende på respektive plats karaktär. Integritetsintresset där 
enskilda uppehåller sig under en längre tid är exempelvis högre än 
integritetsintresset vid entréer eller andra ytor där enskilda endast 
uppehåller sig under en kortare tid. 

Särskilt om integritetsintresset vid de inre entréerna/Torget (kamera 4-6)
Bevakningen vid Torget, där bland annat reception, gångstråk, väntplats för 
incheckning och varuautomater finns, innebär att personer kan bevakas 
under en längre tid. Det ska även beaktas att det vid Torget finns sittplatser 
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för de som väntar på incheckning och de som handlar i varuautomaterna. 
Detta medför att Torget till viss del utgör en plats för rekreation varför 
integritetsintresset ökar ytterligare. SÄS har dock uppgett att väntrum inte 
finns vid Torget mer än väntplatsen för incheckningen. 

Vid bedömningen av integritetsintresset ska vägas in att de som blir föremål 
för bevakningen i huvudsak är de personer som bevakningen har till syfte att 
skydda, vilket minskar integritetsintresset något. Bevakningen ska också 
utföras av de personer som har ansvaret för omhändertagandet och vården 
av patienterna. Vid en sammantagen bedömning finner Datainspektionen att 
det finns ett tungt vägande integritetsintresse vid de inre entréerna och 
Torget.

Särskilt om integritetsintresset vid de yttre entréerna (kamera 1-3)
Patienter som är i mycket dåligt psykiskt skick kan anlända till sjukhuset via 
blåljusentrén. Personerna som fångas av bevakningen befinner sig därför i en 
väldigt utsatt situation. Detta talar för ett högt integritetsintresse på platsen. 
Det som dock talar för ett lägre integritetsintresse är att blåljusentrén är en 
plats där personer inte uppehåller sig mer än tillfälligt och patienter kommer 
därför inte utsättas för bevakningen under någon längre tid. Det som 
ytterligare talar för ett lägre integritetsintresse är att bevakningen främst 
träffar utryckningspersonalens fordon eftersom patienten släpps av inne i 
byggnaden, dvs. efter det att fordonet passerat kamerans 
upptagningsområde. 

Bevakningen av akutmottagningens entré och huvudentrén innebär att alla 
som besöker mottagningen kommer att bevakas. Akutmottagningens entré 
och huvudentrén är dock platser där personer inte uppehåller sig mer än 
tillfälligt och besökare eller patienter kommer därför inte utsättas för 
bevakningen under en längre tid. Den omständigheten att det finns 
sittplatser utanför akutmottagningens entré och huvudentrén talar för att 
personer tidvis kan komma att uppehålla sig på platsen något längre vilket 
gör att integritetsintresset ökar något. Vid en sammantagen bedömning
finner dock Datainspektionen att det finns ett tungt vägande 
integritetsintresse vid de yttre entréerna.

Bevakningsintresset
Av sammanställningen av väktarinsatser som inträffat vid SÄS under 
perioden 2016-2019 och som avser hela sjukhusområdet framgår det att det 
2019 skett 396 incidenter som i rapporten benämns som ordningsrelaterade 
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insatser och 491 incidenter som benämns larm om hot och våld. Totalt rör 
det sig om 887 våld-, hot- och ordningsrelaterade incidenter under 2019. Av 
de 396 incidenterna som benämns ordningsrelaterade insatser innefattar 42 
händelser poliskontakt eller polisnärvaro, 63 avvisningar av obehöriga 
personer, 144 störningsärenden och 147 tillsägelser eller tillrättavisande. Av 
de 491 incidenter som benämns larm om hot och våld utgör 478 utryckning 
av väktare på grund av utlöst bråklarm och 13 utryckning av väktare och polis 
på grund av utlöst överfallslarm. 

Datainspektionen konstaterar att de incidenter som SÄS tagit upp som 
exempel på händelser i flera fall är kopplade till patienter. Det framgår även 
att en hotfull situation uppstått i samband med att en person burit en yxa. 
Sammanställningen avser dock hela sjukhusområdet och det framgår inte av 
sammanställningen vilka av incidenterna och brotten som har begåtts i eller i 
anslutning till de områden som SÄS ansöker om att få kamerabevaka.

Av sammanställningen av händelser som inträffat vid den tidigare 
Psykiatriska akutmottagningen framgår att det inträffat 85 incidenter på 
platsen under 2019. Bland annat har personer agerat våldsamt och hotfullt, 
vilket har lett till att väktare och ibland även polis har tillkallats. Det framgår 
också att hot har riktats mot personal och att tillhygge som kniv använts vid 
entrén utanför den tidigare akutmottagningen. Ett återkommande problem 
har varit stökiga patienter eller anhöriga som försökt ta sig in på 
sjukhusområdet. 

Sammantaget bedömer Datainspektionen att SÄS har visat att det finns 
problem med brottslighet på sjukhusområdet i stort. Datainspektionen 
konstaterar dock att underlaget i huvudsak består av sådana allmänt hållna 
uppgifter som inte tydligt visar vad som hänt eller var på sjukhusområdet 
händelserna har inträffat (jfr. Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 januari 
2019 i mål 2379-17). Utredningen ger därmed inte stöd för att platsen som ska 
bevakas är brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening eller att 
bevakningen behövs för att utreda brott eller bistå Polismyndigheten. 

Den problematik som finns, kopplad till vissa patienter som vårdas på 
sjukhuset, samt den viktiga samhällsfunktion som sjukhuset ansvarar för gör 
dock att Datainspektionen anser att det finns en risk för angrepp på 
anställdas, patienters eller besökares liv, hälsa eller trygghet och att SÄS 
därmed har ett berättigat intresse av att kamerabevaka för att skapa trygghet 
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och säkerhet på platsen. Datainspektionen anser mot den bakgrunden att 
bevakningsintresset väger tungt.

Behovs- och intresseavvägning
Inledningsvis kan konstateras att både bevakningsintresset och 
integritetsintresset väger tungt på platsen. Intresseavvägningen innebär att 
rätten till fysisk trygghet och säkerhet för sjukvårdspersonal, patienter och 
besökare ska vägas mot rätten till skydd för personuppgifter för samma 
grupper av personer i utsatta situationer.

Datainspektionen konstaterar att bevakningsintresset rör risker av allvarligt 
slag. I första hand för människors trygghet, liv och hälsa, men också för den 
viktiga samhällsfunktion som sjukhuset ansvarar för. Även om platsen för 
bevakningen är av känslig karaktär bedömer Datainspektionen att behovet 
av kamerabevakning i realtid väger tyngre än den enskildes intresse av att 
inte bli filmad. I bedömningen har särskilt beaktats att området utgör en 
sådan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på anställdas, 
patienters eller besökares liv, hälsa eller trygghet. Bevakningsintresset är 
också sådant att det finns ett behov av kamerabevakning i realtid under hela 
dygnet. Tillstånd till kamerabevakning i realtid ska därför beviljas.

Mot bakgrund av att utredningen inte ger stöd för att platsen är brottsutsatt 
eller att kamerabevakning behövs för att utreda brott ska ansökan avslås 
avseende inspelning av bilder. Vid bedömningen har särskilt beaktats att 
bevakning med bildinspelning innebär ett större integritetsintrång än 
bevakning i realtid eller t.ex. inspelning efter aktiverat överfallslarm.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Detta gäller såväl för 
den bevakning som omfattas av tillståndet som för den bevakning som 
bedömts inte omfattas av tillståndsplikten. Information finns i bilaga till 
detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en uttömmande 
uppräkning av de krav som ställs.

Detta beslut har fattats av juristen Sarah Bodlander efter föredragning av 
juristen Christine Aho. 
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Sarah Bodlander, 2020-11-23   (Det här är en elektronisk signatur) 

Bilaga

1. Ritning
2. Information om kamerabevakning

Kopia till

 Borås kommun
 Kommunal
 SACO
 Vision
 Vårdförbundet
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.



 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

• ser till att personuppgifterna är riktiga  

• raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

• skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 

http://www.datainspektionen.se


 

 

framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni 

in ljud måste detta anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 
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Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

• ser till att personuppgifterna är riktiga  

• raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

• skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 
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framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni 

in ljud måste detta anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 
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FINANSRAPPORT 2020-11-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-10-31 2020-11-30
Räntebärande likviditet*) 441,5 697,2 712,1
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 199,1 61,9

-externa räntebärande placeringar 313,5 221,1 221,9

-direktutlånat till bolagen 9,1 8,6 8,6

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 268,4 419,6

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

Intecknad likviditet 769,6 537,1 537,1
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 117 15
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 201130 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,4 0,0

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 41,3 0,2

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 41,7 0,1
SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 55,3 0,1

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 32,0 0,4

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,5 0,3

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 -8,3 18,3 0,1

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 15,4 0,0

320,4 -99,6 221,9 1,2

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.

2018-12-31 2019-12-31 2020-11-30
Borgen till externa motparter utanför kommunkoncernen 230,0 301,3 332,8
Krediter med borgen av Borås Stad 230,0 301,3 332,8
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-10-31 2020-11-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 452,9 9 495,6
Upplåning - Borås Stad -140,9 199,1 61,9

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 258,7 238,6

Upplåning - Certifikat 1 300,0 900,0 1 100,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 4 895,1 4 895,1

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

Upplåning- Obligation 4 000,0 3 200,0 3 200,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 452,9 9 495,6

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 2021-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-11-30

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-11-30

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-11-30

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-11-30

Summa 3 150 0,0

41,7 41,1

0,60% 0,59%

2020-10-31 2020-11-30

6 952,8 6 995,6

0,05% 0,05%

0,13% 0,15%

2,58 2,48

28% 28%

2,36 2,29

2020-09-30 2020-11-30

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

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00%

BOSTÄDER 2 816,1 3 200,0 1,00% 0,37% 8,4 27%

BEMAB 3 974,3 4 747,0 1,99% 0,43% 4,0 7%

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

ELNÄT 872,3 1 200,0 0,89% 0,23% 2,5 5%

VISKAFORSH 404,1 428,0 0,96% 0,44% 1,2 61%

STADSHUSAB 197,0 204,8 0,52% 0,00% 0,0 999%

IBAB konc 294,6 410,0 0,84% 0,19% 0,8 8%

FRIBO 191,9 231,0 1,54% 0,42% 0,4 17%

SANDHULTSB 257,4 305,0 1,00% 0,49% 0,7 34%

TOARPSHUS 198,2 245,0 1,09% 0,49% 0,5 33%

DJURPARK 127,9 180,0 0,66% 0,00% 0,4 999%

PARKERING 95,4 150,0 0,90% 0,41% 0,3 4%

BORÅSBORÅS 14,0 22,0 0,49% 0,00% 0,0 999%

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

AKADEMIPLATSEN 52,2 65,0 0,49% 0,00% 0,2 999%
Summa 9 495,6 11 590,2 1,39% 0,37% 19,4

*) 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 2,50 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,30 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 28% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 185% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-09-30 på nominellt 2 624,5 mkr har ett marknadsvärde på -44,1 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153 Dnr SON 2020-00158 1.1.3.1 

Ändring av fortsatt tillfällig hantering av ersättning till 
utförare inom daglig verksamhet och 
habiliteringsersättning till brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet från den 19 oktober 
2020.  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att den tillfälliga hanteringen av ersättning 
för daglig verksamhet gäller enligt beslutet från den 24 augusti 2020. Beslutet 
gäller till den 31 december 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att smittspridningen av coronaviruset ökar i samhället och 
mot bakgrund av de skärpta rekommendationer som nu råder ser nämnden ett 
behov att se över den tillfälliga hanteringen av ersättningarna som nämnden 
beslutade om så sent som i oktober.     

Nämndens presidium beslutade därför för att minska risken för smittspridning 
inom nämndens verksamheter att återgå till den hantering av ersättning till 
utförare inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till brukare som 
beslutades den 24 augusti 2020.  

Det innebär att:       

Ersättning till utförare utgår utan avdrag för brukarens frånvaro under 
förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda; 

Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta menas oro 
för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-
19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller delvis – 
på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning av den dagliga 
verksamheten har behövts göras för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  

 

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om nedanstående 
kriterier är uppfyllda; 
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Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form av oro, 
brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, brukaren 
uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller delvis – 
på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning av 
verksamheten har behövts göras för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av två normala månader avseende grad av 
deltagande i den dagliga verksamheten. Förslagsvis januari-februari eftersom 
mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt.               

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF              

 













































 Datum 
2020-12-15 

 

Årshjul för Kommunstyrelsen 2021 

 

 

Sammanträde Ekonomi Internkontroll Uppsiktsplikt Motioner och 
initiativärenden 

Ej 
verkställda 
beslut 
enligt SoL 
och LSS 

Bolagen Uppföljning av 
styrdokument 

Övriga 
ärenden 

18/1      Preliminära 
koncernbidrag 

 Lokalbehovsplan 

8/2     SoL, LSS Ombudsinstruktion 
Ägardirektiv 

Redovisning av 
visselblåsarärenden 

 

22/2         
8/3 KS årsredovisning Uppföljning      Äldreombudets och 

elevombudets 
rapport 
Socialt hållbart Borås 

15/3* Heldag: KS egen 
organisation 

       

22/3      Slutliga 
koncernbidrag 

 Synpunktshantering 

12/4 Årsredovisning       Personalekonomisk 
redovisning 

19/4* Kl. 8-12 
information KS 
budget och intern 
kontroll+ 
Lokalförsörjning 

       



 
* Mötet ligger på en mötesfri måndag. 

Sammanträde Ekonomi Internkontroll Uppsiktsplikt Motioner och 
initiativärenden 

Ej 
verkställda 
beslut 
enligt SoL 
och LSS 

Bolagen Uppföljning av 
styrdokument 

Övriga 
ärenden 

26/4    Ej besvarade 
initiativärenden 

    

3/5* Kl. 8-12 
information KS 
budget och intern 
kontroll 

       

17/5     SoL, LSS  Redovisning av 
visselblåsarärenden 

 

7/6 Uppföljning T1  Uppdrag utanför 
budget 

   Hemlöshets- 
kartläggning 

 

21/6 11-12 Inför KS 
Budget 

 Avtals-samverkan Ej besvarade 
motioner 

 Återvinning, 
fjärrvärme och VA-
taxa 
 

  

23/8 KS budget Antagande   SoL, LSS  Redovisning av 
visselblåsarärenden 

 

6/9        Socialt hållbart Borås 
20/9 Delårsbokslut  Privata utförare 

Uppdrag utanför 
budget 

    Sammanträdesdagar 

11/10- 12/10 Budget        
25/10 Budget   Ej besvarade 

initiativärenden 
SoL, LSS    

8/11       Redovisning av 
visselblåsarärenden 

 

22/11         
6/12 KS budget   Ej besvarade 

motioner 
 Bolagens avkast-

ningskrav 
Ombud för 
stämmorna 
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