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Kommunfullmäktige 
 
 
  

 
Budget 2019 för de kommunala bolagen 

Bakgrund 
Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande 
omsätts årligen 9,4 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av 
verksamheten, cirka 83 % eller 7,8 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga 
former genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av 
Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, 
policys m.m. 
 
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2019 att bedrivas genom 13 
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås 
Stadshus AB. Dessutom har några bolag egna dotterbolag. Bolagen styrs av 
aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt av 
Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.  
 
Sammanfattning 2019 
 
Samtliga bolag Utfall Budget Prognos Budget 
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019 
Stadshusbolagen -215 79 102 -4 
Bostadsbolagen 37 29 60 29 
Totalt bolagen, ej eliminerat -177 109 162 25 

 
Bolagen budgeterar 2019 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 25 kronor (mnkr). Bostadsbolagen 
budgeterar liksom för 2018 med ett resultat på 29 mnkr, medan 
stadshusbolagen sänker budgeterat resultat från +79 mnkr till – 4 mnkr. Detta 
innebär att det budgeterade resultatet är 84 mnkr sämre än budget 2018, och 
137 mnkr sämre än prognos 2018.  
 
Stadshuskoncernens försämrade resultat orsakas främst av lägre vinst för 
Borås Elnät AB till följd av negativt resultat för affärsområde Stadsnät, ett 
nollresultat för Borås Energi och Miljö AB då Energi- och Miljöcenter (EMC) 
på Sobacken driftsätts, samt ett planerat ökat underskott i Akademiplatsen AB 
till följd av att kongresshuset färdigställts.  
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Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på 1,0 mdkr under 2019. Därutöver tillkommer Borås Energi 
och Miljö AB: s EMC-investering. EMC-investeringen, som totalt förväntas 
uppgå till 3,7 mdkr, planeras driftsättas slutligt under 2019. Största 
investeringar budgeteras för Borås Energi och Miljö AB på 260 mnkr 
exklusive EMC, AB Bostäder i Borås 418 mnkr och Borås Elnät AB 229 
mnkr.  
 
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte 
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 
 
Bolagens finansiella ställning 
Verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med 
stora investeringar och en hög andel lånefinansiering. Generellt sett är Borås 
Stads bolag högt belånade och har lågt eget kapital. Sammanräknad soliditet 
bland bolagen (ej koncerneliminerad) var 16 % vid årsskiftet 2017-12-31, en 
svag ökning från 15 % året innan. Bostadsbolagens soliditet var 18 % per 
2017-12-31, medan Stadshuskoncernen har en lägre soliditet, 13 %. Alla fem 
allmännyttiga bostadsbolag har marknadsmässiga övervärden i sina 
fastighetsbestånd vilket innebär att en marknadsjusterad soliditet för 
bostadsbolagen är 44 %.   
 
Borås Stads koncernperspektiv (kommunen och bolagen) analyseras av 
externa bedömare. Såväl det av kommunerna ägda låneinstitutet 
Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer 
Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Deras analys av Borås Stad indikerar 
sammantaget ett högt betyg, men en ökande risk. Skuldsättningen, inklusive 
pensionsåtaganden utanför balansräkningen, är ökande och har senaste året 
gått över rikssnittet. Koncernens svaga resultat 2017 till följd av 
nedskrivningsbehovet hos Borås Energi och Miljö AB påverkar också 
riskbedömningen hos Kommuninvest.   
 
Kommunstyrelsen delar analysen; kommunkoncernens ekonomi och 
finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt finns utmaningar framöver i 
att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. 
 
Resultatnivån för 2019 är inte tillfredställande med tanke på självfinansiering 
av stadshuskoncernen. Kommunstyrelsen bedömer dock efter ägardialog med 
berörda bolag, att budgetarna för de koncernbidragsgivande bolagen Borås 
Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås kommuns Parkerings AB 
är försiktigt lagda. Det är därför sannolikt att stadshuskoncernen når ett 
positivt resultat 2019. Därutöver kommer delar av tidigare gjorda 
överavskrivningar kunna upplösas. 
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Främsta enskilda risk bedömer Kommunstyrelsen föreligga i framtida resultat 
för Borås Energi och Miljö AB när EMC-investeringen nu aktiveras fullt ut 
2019.  
 
Sammantaget bör bolagens resultatutveckling, skulduppbyggnad och 
finansiella ställning följas upp noggrant framöver, som en viktig del i ägarens 
uppsikt och ägarstyrning över bolagen. Bolagens betydande del av 
kommunens totala ekonomi ger ett behov av utvecklad finansiell analys på 
kommunkoncernnivå, bland annat bör koncernperspektivet ingå i kommande 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.   
 
Ägarstyrning och uppsiktsplikt 
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de 
kommunala bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i 
kommunallagen, vilken förtydligats under senare år. Dessutom representerar 
bolagen stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk, vilket kräver 
att ägaren på ett tydligt sätt styr och följer upp verksamheten genom en 
utvecklad ägardialog.  
 
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar 
till ett bokfört värde på närmare 9,4 mdkr (vid bokslutet 2017-12-31). Av 
bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB och AB Bostäder i Borås 
tillsammans en betydande andel, 70 %, av den totala bolagsvolymen såväl 
omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör 
dessa tre bolag cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa 
bolag som de största investeringarna framöver ligger. Att aktivt ha uppsikt 
över, och ägarstyra dessa utifrån risker och möjligheter, är därför av stor vikt.  
 
Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. 
Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella mål och avkastningskrav 
på bolagen.  
 
Budgetprocess 
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls 
planerings- och uppföljningssamtal med bolagen. Denna ägardialog ligger i 
linje med ägarens ambition att hålla en hög nivå på kommunikationen och 
styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är 
någon skillnad mellan en nämnd och ett bolag i dessa avseenden. 
 
Kommunstyrelsen kan för 2019 konstatera att materialet varierar i standard. I 
enlighet med ägardirektiven ska budgeten förutom en plan för ekonomin 
under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett 
ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Här 
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behöver flera av bolagen utveckla budgetrapporteringen till 
Kommunstyrelsen.  
 
Förutom budgeten bidrar ägardialoger, budgetuppföljningar och löpande 
samarbetsprocesser med bolagen under året att Kommunstyrelsen och Borås 
Stadshus AB hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om 
eventuella problem.  
 
Kommunstyrelsen bedömer efter genomgång av bolagens budgetar för 2019  
att verksamheten kommer att bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och 
bolagsordningar.  
 
I detta ärende beslutar Kommunstyrelsen om bolagens finansiering, genom ett 
beslut om total lånelimit hos Internbanken för det kommande året. Genom 
godkännandet av finansieringen så godkänner Kommunstyrelsen även en 
investeringsnivå för respektive bolag.  
 
Däremot ska Kommunfullmäktige, i enlighet med Kommunallagen, beredas 
möjlighet att ta ställning innan beslut i ärende fattas avseende egna eller 
dotterbolags frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Alla 
investeringar som berörs av detta ska således lyftas av bolaget i separat ärende 
till Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska mål  
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2019. Kommunsty-
relsen redovisar i samband med detta sitt förslag till Kommunfullmäktige 
inför deras beslut om ekonomiska avkastningskrav och soliditetsmål.  
 
För vissa bolag anses det inte relevant att sätta avkastningskrav och 
ekonomiska mål. Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de s.k. 
underskottsbolagen eller bolag som helt ska verka enligt 
självkostnadsprincipen. I vissa fall anses resultatkrav vara mer relevant.   
 
Avkastningskrav ställs som avkastning på totalt kapital (resultat efter 
finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till totalt kapital), och som 
finansiellt mål används soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital).  
 
De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav 
och finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga 
bostadsaktiebolag. De mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets 
driftnetto (hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och 
fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas marknadsvärde. 
Avkastningskravet sätts förhållandevis lågt sett i en marknadsjämförelse, med 
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tanke på det allmännyttiga syftet och det långsiktiga perspektivet som de 
kommunala bostadsbolagen agerar efter.     
 
Bolagens finansiering  
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov 
tillgodosedda av den koncerngemensamma internbanken. Internbankens 
huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens 
kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, tillgodose behovet av finansiell 
kompetens och samordna finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose 
verksamhetens behov av finansiering enligt budget, säkerställa betalningsförmågan 
och trygga tillgången på kapital. 
 
Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en 
individuellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en 
marknadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens. 
 
Finansiering av bolagen för 2019 framgår av bilaga 1. 
 
 
Stadshuskoncernen 
 

 
Resultat efter finansnetto är resultatet före bokslutsdispositioner (exempelvis koncernbidrag och överavskrivningar). 
2019 planeras för upplösning av överavskrivningar hos IBAB och/eller Borås Elnät AB vilket kommer säkra ett 
positivt slutresultat för koncernen. 
 
Borås Stadshus AB 
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen 
som ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen 
verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att 
finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader 
för extern upplåning samt kostnad för de lednings- och administrationstjänster 
som Stadsledningskansliet utför åt koncernen.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås Stadshus AB -2,4 -2,1 -2,3 -2,5
Borås Elnät AB 96,7 53,4 78,8 41,1
Borås Energi och Miljö AB -299,4 62,8 65,2 0,1
Borås Djurpark AB -11,6 -12,7 -21,2 -13,0
Borås kommuns Parkerings AB 14,1 7,8 8,9 7,4
IBAB inkl dotterbolag 17,5 7,6 7,0 9,0
BoråsBorås TME AB -19,1 -19,3 -16,8 -19,2
Akademiplatsen AB -8,2 -15,8 -15,3 -23,9
Inkubatorn i Borås AB -2,3 -2,4 -2,4 -2,6
S:a Stadshuskoncernen -214,7 79,3 101,9 -3,6
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Resultatet i budget 2019 visar -2,5 mnkr med ett nollresultat efter 
koncernbidrag. Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 65 %.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Resultatnivån för 2019 är inte tillfredställande med tanke på självfinansiering 
av stadshuskoncernen. Kommunstyrelsen bedömer dock efter ägardialog med 
berörda bolag, att budgetarna för de koncernbidragsgivande bolagen Borås 
Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås kommuns Parkerings AB 
är försiktigt lagda. Det är därför sannolikt att stadshuskoncernen når ett 
positivt resultat 2019. Därutöver kommer delar av tidigare gjorda 
överavskrivningar kunna upplösas. 
 
Färdigställandet av kongresshuset påverkar planenligt koncernens resultat 
negativt och därmed finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. 
Därutöver redovisar Borås Elnät AB ett lägre resultat än 2018 till följd av 
deras stora investeringsbehov och negativt resultat inom stadsnätet. Borås 
Energi och Miljö AB kommer under 2019 att ha driftsatt hela EMC-projektet, 
vilket kraftigt påverkar resultatet och bolaget budgeterar i princip med ett 
nollresultat 2019.  
 
Kommunstyrelsen har i samband med tillförandet av fler 
underskottsverksamheter konstaterat att koncernens finansieringsmöjligheter 
med koncernbidrag kommer att minska. Kommunstyrelsen har tagit detta i 
beaktande i de till Kommunfullmäktige föreslagna avkastningskraven för 
2019, och konstaterar att några bolags budgetar inte når upp till föreslagna 
krav. 
 
Moderbolaget föreslås ha ett mål för soliditeten på 50 %. 
 
Borås Energi och Miljö AB  
 

 
 
Borås Energi och Miljö AB verkar för en tydlig miljöprofil i linje med Borås 
Stads miljövision och ska trygga en viktig infrastruktur. Bolagets strategiska 
dokument, Affärsplan 2019 – 2023, utgör basen i utvecklingen och ligger till 
grund för 2019 års drift- och investeringsbudget. 
 
Borås Energi och Miljö AB arbetar operativt med 6 affärsområden, som 
delvis drivs tillsammans: 
- Energi 
- Biogas  

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås Energi och Miljö AB -299,4 62,8 65,2 0,1



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 9

 
 2018-12-17 2018-00741 

 
 

6 
 

Resultatet i budget 2019 visar -2,5 mnkr med ett nollresultat efter 
koncernbidrag. Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 65 %.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Resultatnivån för 2019 är inte tillfredställande med tanke på självfinansiering 
av stadshuskoncernen. Kommunstyrelsen bedömer dock efter ägardialog med 
berörda bolag, att budgetarna för de koncernbidragsgivande bolagen Borås 
Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås kommuns Parkerings AB 
är försiktigt lagda. Det är därför sannolikt att stadshuskoncernen når ett 
positivt resultat 2019. Därutöver kommer delar av tidigare gjorda 
överavskrivningar kunna upplösas. 
 
Färdigställandet av kongresshuset påverkar planenligt koncernens resultat 
negativt och därmed finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. 
Därutöver redovisar Borås Elnät AB ett lägre resultat än 2018 till följd av 
deras stora investeringsbehov och negativt resultat inom stadsnätet. Borås 
Energi och Miljö AB kommer under 2019 att ha driftsatt hela EMC-projektet, 
vilket kraftigt påverkar resultatet och bolaget budgeterar i princip med ett 
nollresultat 2019.  
 
Kommunstyrelsen har i samband med tillförandet av fler 
underskottsverksamheter konstaterat att koncernens finansieringsmöjligheter 
med koncernbidrag kommer att minska. Kommunstyrelsen har tagit detta i 
beaktande i de till Kommunfullmäktige föreslagna avkastningskraven för 
2019, och konstaterar att några bolags budgetar inte når upp till föreslagna 
krav. 
 
Moderbolaget föreslås ha ett mål för soliditeten på 50 %. 
 
Borås Energi och Miljö AB  
 

 
 
Borås Energi och Miljö AB verkar för en tydlig miljöprofil i linje med Borås 
Stads miljövision och ska trygga en viktig infrastruktur. Bolagets strategiska 
dokument, Affärsplan 2019 – 2023, utgör basen i utvecklingen och ligger till 
grund för 2019 års drift- och investeringsbudget. 
 
Borås Energi och Miljö AB arbetar operativt med 6 affärsområden, som 
delvis drivs tillsammans: 
- Energi 
- Biogas  

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås Energi och Miljö AB -299,4 62,8 65,2 0,1



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

B 10

 
 2018-12-17 2018-00741 

 
 

7 
 

- Vattenkraft 
Energi, Biogas och Vattenkraft drivs tillsammans. 

 
- Avfall/Hushåll 
- Återvinning  
Avfall och återvinning drivs tillsammans 

 
- Vatten och avlopp (VA) 
 
Bolaget har tidigare haft verksamhet i dotterbolaget Boras Waste Recovery 
AB, som arbetat med internationella utvecklingsprojekt kring 
resursåtervinning. Borås Energi och Miljö AB har inte längre detta uppdrag, 
och dotterbolaget är under likvidation. 

 
Verksamheten  
Under första halvåret 2019 förväntas hela EMC-projektet vara färdigbyggt 
och driftsatt. Bolagets fokus kommer att vara att fortsätta utveckla arbetet 
med en ny driftsorganisation samt en integrering av EMC in i ordinarie 
bolagsorganisation. I takt med att anläggningarna kommer att färdigställas ska 
de övertas av ordinarie personal.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Energi och Miljö AB har de senaste åren skapat en resultatuppbyggnad 
till stor del genom taxehöjningar för att förstärka bolaget inför att EMC-
investeringen driftsätts. När EMC-investeringen aktiveras fullt ut påverkas 
bolagets resultat och ekonomiska ställning kraftigt. Bolaget budgeterar för ett 
nollresultat 2019 (0,1 mnkr), vilket är i linje med affärsplanen men 65 mnkr 
lägre än prognosen för 2018. Intäkterna ökar, förutom genom taxehöjningar 
och högre förväntat elpris, genom att nya kraftvärmeverket möjliggör högre 
elproduktion. Totalt ökar intäkterna jämfört med prognos 2018 med 103 
mnkr. På kostnadssidan märks främst ökade kapitalkostnader med 123 mnkr, 
medan rörelsekostnaderna ökar med 45 mnkr.   
 
Taxan för VA höjs med 11 % främst för att möta aktiveringen av det nya 
avloppsreningsverket. Avfallstaxan, som inte höjts sedan 2007, höjs med 1,5 
%, och fjärrvärmepriset höjs med 1,9 %.  
 
Budgeterat resultat ger en avkastning på totalt kapital på 1,7 % och en 
soliditet på 9,6 %.  
 
Nedan redogörs för driftsbudgeten per affärsområde. 
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Energi 
Affärsområdets resultat budgeteras till 31 mnkr. Affärsområdet står för 61 % 
av omsättningen och omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och 
processånga.  
 
Fjärrvärmeleveransen budgeteras till 631 GWh jämfört med 616 GWh i 
prognos 2018. Elproduktionen ökar kraftigt med nya kraftvärmeverket till 214 
GWh jämfört med prognos för 2018 på 104 GWh.  
 
Biogas 
Affärsområdets resultat budgeteras till -10 mnkr. Affärsområdet står för cirka 
2 % av omsättningen och omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, 
uppgradering och gasförsäljning.  
 
2017 upphörde leveransen till busstrafiken. Framtida avsättning av biogas är 
under utveckling och därför är intäkterna lågt satta. Biogasanläggningarna 
skrevs av i bokslutet 2016, så affärsområdet bär inga kapitalkostnader. 
 
Vattenkraft 
Affärsområdet beräknas ge ett resultat på 8 mnkr och står för cirka 1 % av 
omsättningen. Budgeterad elproduktion från vattenkraften förväntas uppgå till 
33 GWh jämfört med 29 GWh i prognos för 2018.  
 
Avfall/Hushåll 
Affärsområdets resultat budgeteras till 1 mnkr. Affärsområdet står för cirka 9 
% av omsättningen och omfattar avfallsinsamling samt tömning av slam och 
fettavskiljare.  
 
Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras 
med en offentligrättslig taxa. Över tiden ska självkostnadsprincipen gälla.  
 
Återvinning 
Affärsområdets resultat budgeteras till 6 mnkr. Affärsområdet står för 11 % 
av omsättningen och omfattar deponi och förorenade massor, 
återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt 
entreprenader.  
 
Vatten och avlopp 
Affärsområdets resultat budgeteras till -21 mnkr och står för 22 % av 
omsättningen. Resultatet påverkas kraftigt av ökade kapitalkostnader, med 41 
mnkr från 71 till 113 mnkr. Ökningen orsakas av det nya 
avloppsreningsverket samt ny ledning till Fristad.  
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VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tid. Sedan 2011 har en 
vinstuppbyggnad på över 220 mnkr skett inom affärsområde VA vilket avsatts 
i fond i syfte att nå en resultatutjämning över tid. När avloppsreningsverket nu 
tas i bruk kommer fonden under ett antal år att utnyttjas. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
EMC-investeringen kommer att färdigställas under 2019. Investeringen 
beräknas enligt bolagets aktuella prognos bli 3 700 mnkr, d v s en fördyring 
på ca 500 mnkr. Investeringen finansieras till största del med lån på 3 167 
mnkr enligt fullmäktiges ursprungliga beslut 2015, och genom det under 2017 
tillförda aktieägartillskottet på 450 mnkr. Lånefinansieringen av EMC sker i 
enlighet med fullmäktigebeslutet till stora delar med fasträntelån med lång 
ränte- och kapitalbindning. Detta ger en önskvärd förutsägbarhet i de framtida 
räntekostnaderna.  
  
Utöver EMC budgeterar bolaget för en investeringsram under 2019 på 260 
mnkr, främst hänförliga till affärsområde Energi, cirka 110 mnkr, och 
affärsområde VA, cirka 90 mnkr. Investeringarna avser främst reinvesteringar 
och förtätningar av fjärrvärme- respektive VA-nätet.  
 
Bolaget önskar ingen ytterligare kreditlimit för 2019. Sedan tidigare har limit 
erhållits för hela EMC-upplåningen. Per årsskiftet 2018-12-31 förväntas 2 250 
mnkr vara upplånade för EMC-projektet, och under 2019 förväntas 
lånebehovet för EMC uppgå till närmare 1 000 mnkr. Befintlig kreditram 
exklusive EMC är 1 580 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som Borås Energi och Miljö AB har att verka 
inom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa följande krav på 
bolaget: 
Avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 
% 2022. 
Mål för soliditet: 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt 
soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
EMC kommer kraftigt att påverka bolagets resultat och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen har i samband med de senaste budgetarna för bolaget 
poängterat vikten av att säkra resultaten och åstadkomma en uppbyggnad av 
det egna kapitalet med hänsyn till pågående investering i nytt kraftvärmeverk 
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och avloppsreningsverk. Bolagets VA-taxehöjning har därför ansetts relevant, 
och även den stora höjningen 2019 på 11 % bedöms nödvändig.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar den höga risken framöver för bolaget, både 
avseende resultat och finansiell ställning. Det är av yttersta vikt att bolaget 
klarar av att implementera EMC in i bolagets ordinarie organisation och att 
åstadkomma en robust framtida driftprognos. För att tydliggöra vikten av ett 
fokus på långsiktigt stärkt finansiell ställning föreslår Kommunstyrelsen att 
bolaget ges ett långsiktigt soliditetsmål (se ovan). 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Borås Elnät AB 
 

 
 
Borås Elnät AB är uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Elnät 
distribuerar elenergi via elnätet i en monopolverksamhet. Affärsområde 
Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation. Bolagets 
uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande el- och kommunikationsnät.  
 
Verksamheten  
Uppdraget att säkerställa en leveranssäker och väl fungerande infrastruktur för 
el- och datakommunikation innebär att investeringsbehovet är mycket stort. 
Dels ska befintlig kapacitet och status bibehållas och säkras, dels ska ökade 
belastningsbehov på näten framöver tillgodoses.  
 
Under 2019 kommer utbyggnaden av 130-kilovoltsnätet fortsätta inom 
affärsområde Elnät, och inom affärsområde Stadsnät kommer utbyggnaden av 
fibernätet fortsätta för att nå regeringens bredbandsmål. 
 
Energimarknadsinspektionen fastställer elnätbolagens intäktsramar i fyråriga 
regleringsperioder. Vilka ramar som gäller för perioden 2020-2023 förväntas 
bli klart under hösten 2019. 
  
Resultat och ekonomisk ställning 
I budget 2019 beräknas ett resultat för bolaget på 41,1 mnkr, fördelat på 
affärsområde Elnät med 52 mnkr och på affärsområde Stadsnät med -10,9 
mnkr. Budgeten baseras på en höjning av bolagets elnätstariffer med 4,9 % 
från och med den 1 april 2019. 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås Elnät AB 96,7 53,4 78,8 41,1
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Budgeterade resultatnivåer är betydligt lägre än tidigare. Resultatet på 
bolagsnivå är 12 mnkr lägre än budget 2018 och 38 mnkr lägre än prognos 
2018. I prognosen räknar bolaget med en engångsintäkt om 35 mnkr för ett 
ombyggnadsuppdrag för Borås Stad. 
 
Resultatförsämringen inom affärsområde Elnät beror främst på att 2017 års 
intäkter innehöll höga anslutningsavgifter vilka intäktsförs direkt. Jämfört 
med tidigare år ökar också avskrivningarna och räntekostnaderna till följd av 
hög investeringsnivå. Resultatförsämringen inom affärsområde Stadsnät har 
liknande orsaker. Genom att fibersatsningen har påskyndats har stor del av 
intäkterna för anslutningsavgifter koncentrerats till 2016-2017, vilket gett 
höga resultat dessa år. 2018 är intäkterna klart lägre samtidigt som 
kapitalkostnaderna ökar kraftigt. Fibersatsningen är över tid en god 
ekonomisk affär, men investeringens återbetalningstid har ökat på grund av 
lägre anslutningsgrad än budgeterat samt höga återställningskostnader.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget budgeterar 2019 för investeringar på 230 mnkr, varav affärsområde 
Elnät står för 144 mnkr och affärsområde Stadsnät för 86 mnkr.   
 
För Elnät består investeringarna till stor del av ”Projekt 2031”, där en 
ringledning runt Borås med ett 130 kV högspänningsnät samt 
mottagningsstationer anläggs. Stadsnäts investeringar består främst av 
nätutbyggnad inom fiberprojektet ”Bredband 2020” samt en ny serverhall i 
Viared. 
 
För investeringarna 2019 önskar bolaget en ökad limit med 100 mnkr, till       
1 000 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov vilka är viktiga 
att klara av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- 
som datanät. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att bolaget upprätthåller 
en stabil vinstnivå i enlighet med det avkastningskrav som ägaren ställer. 
Budgeterat resultat 2019 når inte upp till detta krav. 
 
Den pågående fiberutbyggnaden förväntas medföra en negativ 
resultatutveckling för affärsområde Stadsnät de kommande åren. 
Kommunfullmäktige föreslås utifrån detta fastställa avkastningskravet på 
totalt kapital till 4 % (totalt på bolagsnivå) och ett utdelningskrav på 45 mnkr. 
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Soliditetsmålet sätts till 20-25 % med hänsyn till bolagets årliga givande av 
koncernbidrag.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Borås Djurpark AB  
 

 
 
Borås Djurpark AB: s verksamhet består av två affärsområden där förutom 
Djurparken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Djurparken har 2018 haft betydligt färre besökare än budgeterat, vilket 
kraftigt försämrar resultatet. Bolaget förklarar besökstappet med den varma 
sommaren. I och med det svaga resultatet 2018 kommer bolaget hålla nere 
sina underhålls- och investeringskostnader 2019. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeten för 2019 ger ett resultat på -13 mnkr, fördelat på affärsområde 
Djurparken, inklusive restaurang/kiosk, med -12,4 mnkr och på affärsområde 
Saltemad med -0,6 mnkr. Budgeten baseras på 265 000 besökare jämfört med 
270 000 besökare i budget 2018. Prognostiserat resultat för 2018 är -21,2 
mnkr, en försämring mot budget med 8,5 mnkr främst till följd av lägre 
intäkter. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget har de senaste åren investerat kraftigt, och planerar för ytterligare 
stora investeringar på några års sikt. Under 2019 är dock investeringsnivån 
lägre, 6 mnkr. 
 
Bolaget önskar en ökad kreditlimit på 15 mnkr då gjorda investeringar samt 
resultatet 2018 har påverkat limiten. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar Borås Djurpark AB: s beroende av antalet 
besökare. Budgeterat besöksantal 2019 är högt men realistiskt satt, och ett 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås Djurpark AB -11,6 -12,7 -21,2 -13,0
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lägre utfall skulle försämra resultatet ytterligare, vilket syns i prognosen för 
2018 där antalet besökare hamnar långt under budget. 
 
Investeringsbehoven lär dessutom fortsätta framöver för att kunna erbjuda 
besökarna en attraktiv upplevelse. Det är därför viktigt att bolaget arbetar 
aktivt för en ökad omsättning och ett förbättrat resultat. Prognosen för 2018 
pekar mot att bolaget är långt ifrån att nå det av Kommunfullmäktige uppsatta 
resultatkravet. 
 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att sälja, alternativt 
lägga ut Saltemads campingverksamhet på entreprenad. Utredning i frågan 
pågår. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -12 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Borås kommuns Parkerings AB 
 

 
 
Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parke-
ringsplatser på tomtmark och ska erbjuda välbelägna och attraktiva 
parkeringsanläggningar. Bolaget äger fyra p-anläggningar, och arrenderar 
övriga anläggningar från främst Borås Stad. För parkeringsverksamheten på 
gatumark, som Tekniska förvaltningen ansvarar för, utför bolaget 
övervakning på uppdrag. 
 
Verksamheten 
Den sedan tidigare beslutade investeringen i Vulcanus parkeringshus kommer 
att uppföras under 2019 med 325 parkeringsplatser, elbilsplatser samt 
cykelgarage. Samtidigt riskerar bolaget att bli av med ett antal 
markparkeringar inom cityringen och för att tillgodose behovet av parkering 
planeras för uppförande av nya parkeringshus i anslutning till cityringen. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolagets relativt höga resultatnivåer de senaste åren beror på att få nya 
kapitalkrävande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av 
parkeringsanläggningarna. Prognosen för 2018 visar 1,1 mnkr i bättre resultat 
jämfört med budget, främst till följd av lägre personalkostnader. Budgeterat 
resultat 2019 är 7,4 mnkr. En ny avgiftsstruktur kommer att implementeras 
under perioden 2019-2021.   

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Borås kommuns Parkerings AB 14,1 7,8 8,9 7,4
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Den försenade investeringen av Vulcanus P-hus påbörjas under hösten 2018 
och fortsätter under 2019. Övriga investeringar uppgår till 7,3 mnkr och avser 
p-ledningssystem, p-automater samt laddstolpar. Bolaget önskar en 
oförändrad limit på 129 mnkr hos internbanken, då ökad limit avseende 
Vulcanus erhölls redan 2016.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. 
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att 
skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncern-
bidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar 
får ägaren se över bolagets ekonomiska situation.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultat- och utdelningskrav på 7-8 
mnkr. Inget soliditetsmål sätts då bolaget till följd av givande av 
koncernbidrag har begränsad påverkansgrad på det egna kapitalet. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB och 
Borås Lokaltrafik AB 
 

 
 
IBAB: s uppgift är att förvärva, förvalta och sälja industrifastigheter. 
Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med 
verksamhetslokaler. IBAB-koncernen äger fastigheter och företagscenter i sex 
områden i Borås. 
 
Verksamheten 
I dotterbolaget Eolus 6 AB har ombyggnaden av fastigheten Eolus 6 till ett 
mötes- och kongresshus färdigställts. Det andra dotterbolaget Borås 
Lokaltrafik AB, som förvaltar fastigheterna Strömsdal 3 och 4, har tillkommit 
under 2018.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
IBAB inkl dotterbolag 17,5 7,6 7,0 9,0
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Den försenade investeringen av Vulcanus P-hus påbörjas under hösten 2018 
och fortsätter under 2019. Övriga investeringar uppgår till 7,3 mnkr och avser 
p-ledningssystem, p-automater samt laddstolpar. Bolaget önskar en 
oförändrad limit på 129 mnkr hos internbanken, då ökad limit avseende 
Vulcanus erhölls redan 2016.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. 
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att 
skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncern-
bidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar 
får ägaren se över bolagets ekonomiska situation.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultat- och utdelningskrav på 7-8 
mnkr. Inget soliditetsmål sätts då bolaget till följd av givande av 
koncernbidrag har begränsad påverkansgrad på det egna kapitalet. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB och 
Borås Lokaltrafik AB 
 

 
 
IBAB: s uppgift är att förvärva, förvalta och sälja industrifastigheter. 
Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med 
verksamhetslokaler. IBAB-koncernen äger fastigheter och företagscenter i sex 
områden i Borås. 
 
Verksamheten 
I dotterbolaget Eolus 6 AB har ombyggnaden av fastigheten Eolus 6 till ett 
mötes- och kongresshus färdigställts. Det andra dotterbolaget Borås 
Lokaltrafik AB, som förvaltar fastigheterna Strömsdal 3 och 4, har tillkommit 
under 2018.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
IBAB inkl dotterbolag 17,5 7,6 7,0 9,0
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Resultat och ekonomisk ställning 
IBAB har en stark finansiell ställning och har de senaste åren levererat goda 
resultat. Dotterbolagets investering i Eolusfastigheten påverkar dock 
koncernen med en kraftigt ökad balansomslutning och lägre soliditet. 
Koncernen budgeterar ett resultat 2019 på 9 mnkr.    
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Under 2019 planeras för investeringar på 17 mnkr, avseende flera projekt och 
hyresgästanpassningar i befintligt bestånd. Bolaget önskar en ökad kredit med 
10 mnkr till en ny limit för IBAB-koncernen på 360 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt 
kapital och soliditetsmål, med hänsyn taget till dotterbolagets investering i 
kongresshuset, sätts till  3,5 % respektive 15 % för IBAB-koncernen. Ett 
utdelningskrav ställs på 8 mnkr.  
 
Bolaget lämnade inget koncernbidrag på sitt resultat 2017. Istället fick bolaget 
stärka sitt eget kapital i väntan på att koncernen fick större behov av bidrag. 
För 2019 kommer bolaget eventuellt få lämna cirka 5 mnkr extra i 
koncernbidrag utöver kravet ovan på 8 mnkr. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
BoråsBorås TME AB  
 

 
 
BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag 
med ägarförhållandet 91/9 %. Bolaget ska verka för att Borås framstår och 
upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolagets 
ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås 
Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Under 2019 kommer bolaget bland annat att arbeta med U20 Junior EM i 
friidrott och No Limit Street Art Festival.  
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
BoråsBorås TME AB -19,1 -19,3 -16,8 -19,2
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Verksamheten i bolagets dotterbolag Borås Kongresscenter AB har flyttats till 
Akademiplatsen AB och bolaget är under likvidation.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Prognosen för 2018 visar ett förbättrat resultat med 2,5 mnkr mot budget, 
främst till följd av lägre personalkostnader. För 2019 budgeterar bolaget med 
ett resultat på -19,2 mnkr, och beräknar ett nettobehov av finansiering genom 
koncernbidrag på 19,2 mnkr samt 0,9 mnkr från Borås Näringslivs 
ekonomiska Förening.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget planerar inga investeringar under 2019. Limiten hos internbanken 
föreslås vara oförändrad på 22 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. I separat ärende 
görs en översyn av bolagets styrdokument inför årsstämman, bland annat till 
följd av att bolaget inte längre kommer ha turistbyråverksamhet.    
 
Bolaget behöver verka för att inte få ett ökat underskott. Kommunfullmäktige 
föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -18,5 mnkr före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Akademiplatsen AB 
     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och 
arbeta med det centrum som skapats i Textile Fashion Center. Bolaget ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse 
och företagsutveckling lokalt och regionalt. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Bolaget har under 2018 ombildats och bytt namn från Borås Stad Textile 
Fashion Center samt tillförts samordningen för Borås Kongress.  
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Akademiplatsen AB -8,2 -15,8 -15,3 -23,9
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Verksamheten i bolagets dotterbolag Borås Kongresscenter AB har flyttats till 
Akademiplatsen AB och bolaget är under likvidation.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Prognosen för 2018 visar ett förbättrat resultat med 2,5 mnkr mot budget, 
främst till följd av lägre personalkostnader. För 2019 budgeterar bolaget med 
ett resultat på -19,2 mnkr, och beräknar ett nettobehov av finansiering genom 
koncernbidrag på 19,2 mnkr samt 0,9 mnkr från Borås Näringslivs 
ekonomiska Förening.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget planerar inga investeringar under 2019. Limiten hos internbanken 
föreslås vara oförändrad på 22 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. I separat ärende 
görs en översyn av bolagets styrdokument inför årsstämman, bland annat till 
följd av att bolaget inte längre kommer ha turistbyråverksamhet.    
 
Bolaget behöver verka för att inte få ett ökat underskott. Kommunfullmäktige 
föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -18,5 mnkr före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Akademiplatsen AB 
     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och 
arbeta med det centrum som skapats i Textile Fashion Center. Bolaget ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse 
och företagsutveckling lokalt och regionalt. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten  
Bolaget har under 2018 ombildats och bytt namn från Borås Stad Textile 
Fashion Center samt tillförts samordningen för Borås Kongress.  
 
 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Akademiplatsen AB -8,2 -15,8 -15,3 -23,9
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Resultat och ekonomisk ställning 
För 2019 budgeteras ett resultat på -23,9 mnkr, vilket är 8,6 mnkr sämre än 
prognosen för 2018. Förändringen är främst kopplad till Borås Kongress, som 
startade upp i slutet av 2018 och där 2019 blir det första hela verksamhetsåret.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Inga investeringar planeras under 2019. Limiten hos internbanken föreslås 
vara oförändrad på 43 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.  
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -24 mnkr.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Inkubatorn i Borås AB 
 

 
 
Inkubatorn i Borås AB ska verka för att fler kunskapsintensiva företag som 
genererar tillväxt i Boråsregionen skapas. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 
 
Verksamheten 
Bolaget kommer under 2019 fortsätta erbjuda innovatörer, forskare, 
entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för 
snabbare kommersiell marknadsetablering.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet 
som anpassas efter erhållna bidrag. Största bidragsgivare är Västra 
Götalandsregionen och Borås Stad.  
 
Bolagets resultat 2018 bedöms bli -2,4 mnkr före koncernbidrag, ingen 
förändring mot budget. För 2019 budgeteras ett resultat på -2,6 mnkr före 
koncernbidrag. Resultatförändringen grundar sig i ett ökat bidrag från Västra 
Götalandsregionen med 0,2 mnkr för att utveckla verksamheten. Motkravet är 
att ägaren ökar sitt bidrag med motsvarande belopp. 
 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Inkubatorn i Borås AB -2,3 -2,4 -2,4 -2,6
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Inga investeringar planeras för 2019. Bolaget önskar ingen förändring av 
kreditlimiten på 2,4 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen bedömer det rimligt att möta Västra Götalandsregionens 
bidragsökning för en utvecklad verksamhet genom att tillskjuta 0,2 mnkr. 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -2,6 mnkr 
före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
 
Bostadsbolagen 
 

 
 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag 
som verkar i de tidigare kommunerna. Bostadsbolagen ska främja 
bostadsförsörjningen i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har Borås Stads allmännyttiga bostadsbolag höga 
belåningsgrader och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall 
ansträngd, men underlättas för närvarande av låga marknadsräntor och i 
princip inga vakanser.  
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora 
efterfrågan ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen 
framöver. Det är därför viktigt att bolagen arbetar målmedvetet för att 
uppfylla Kommunfullmäktiges avkastningskrav. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Bostäder 30,9 21,2 52,0 20,5
Fristadbostäder AB 2,3 1,9 2,3 3,0
Viskaforshem AB 3,4 4,2 4,1 3,5
AB Sandhultsbostäder 0,5 1,0 0,3 0,7
AB Toarpshus 0,2 1,1 1,4 0,8
S:a Bostadsbolagen 37,3 29,4 60,1 28,5
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Inga investeringar planeras för 2019. Bolaget önskar ingen förändring av 
kreditlimiten på 2,4 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunstyrelsen bedömer det rimligt att möta Västra Götalandsregionens 
bidragsökning för en utvecklad verksamhet genom att tillskjuta 0,2 mnkr. 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på som lägst -2,6 mnkr 
före koncernbidrag. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
 
Bostadsbolagen 
 

 
 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag 
som verkar i de tidigare kommunerna. Bostadsbolagen ska främja 
bostadsförsörjningen i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har Borås Stads allmännyttiga bostadsbolag höga 
belåningsgrader och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall 
ansträngd, men underlättas för närvarande av låga marknadsräntor och i 
princip inga vakanser.  
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora 
efterfrågan ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen 
framöver. Det är därför viktigt att bolagen arbetar målmedvetet för att 
uppfylla Kommunfullmäktiges avkastningskrav. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Bostäder 30,9 21,2 52,0 20,5
Fristadbostäder AB 2,3 1,9 2,3 3,0
Viskaforshem AB 3,4 4,2 4,1 3,5
AB Sandhultsbostäder 0,5 1,0 0,3 0,7
AB Toarpshus 0,2 1,1 1,4 0,8
S:a Bostadsbolagen 37,3 29,4 60,1 28,5
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Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de 
slutförs ofta först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen 
från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån 
förhandlingarna. 
 
AB Bostäder i Borås 
 

 
 
AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads fem allmännyttiga 
bostadsbolag och en dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 6 500 
lägenheter vilket är nästan 80 % av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.  
 
Verksamheten 
Bolagsstyrelsen har utifrån ägardirektiv och stadens vision under året arbetat 
fram strategi och långsiktiga mål. Bolagets övergripande vision är ”Det bästa 
boendet för Boråsarna” och de strategiska målområdena är kundfokus, 
affärsmässighet samt hållbarhet. Detta ligger till grund för bolagets 
verksamhetsplan 2019-2021. 
 
Förutsättningarna inför 2019 års budget är att bolaget har en mycket stor 
bostadskö. Det råder bostadsbrist i Borås liksom i stora delar av landet. För 
närvarande har bolaget endast tre lediga lägenheter att söka. Detta medför ett 
tryck samtidigt som det är låg omflyttningstakt.  
 
Bolaget arbetar med flera nyproduktioner under 2019-2021. I april beräknas 
33 nya lägenheter vara klara på Våglängdsgatan 19 efter ombyggnation av 
huset. Omdaningen av Hulta Torg fortsätter, där nybyggnation pågår av 112 
lägenheter med planerad inflyttning i början av 2020. I skrivande stund startar 
även om- och tillbyggnation av mötesplatsen på Hässleholmen. Där kommer 
Borås Stads kulturskola flytta in efter sommaren 2019.  
 
På planeringsstadiet finns dessutom tankar på ombyggnation av bolagets egna 
kontorslokaler till lägenheter, efter att bolaget flyttat till nya lokaler under 
2019. På Kamgarnsgatan i Brämhult planeras för 60 lägenheter vilka kan vara 
färdigställda tidigast i december 2020, och lika många lägenheter planeras på 
Svärdfästet 4 i Trandared med inflyttning tidigast i slutet av 2021. I slutet av 
2021 kan 75 lägenheter stå klara i den nya stadsdelen Regementstaden. 
 
Det finns även planer på nyproduktion med start i slutet av 
verksamhetsplanperioden på Västerbro och Våglängdsgatan 151. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Bostäder 30,9 21,2 52,0 20,5

 
 2018-12-17 2018-00741 

 
 

20 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
För 2019 budgeteras ett resultat på 20,5 mnkr, vilket är något lägre än 
prognosen 2018 (exkluderat extraordinära poster); 21,2 mnkr.  
 
Historiskt har bolaget gjort låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket 
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns mycket 
oavskrivna värden kvar, vilket innebär betydande utrangeringskostnader för 
bolaget. För 2019 budgeteras för utrangeringskostnader på 5,2 mnkr, vilket är 
klart lägre än prognosen för 2018 (9,1 mnkr).  
 
I budget 2019 märks kostnadsökningar på vatten med 11 % och ökade 
personalkostnader men även ökade hyresintäkter genom förhandling med 
Hyresgästföreningen samt genom standardhöjande renoveringar. I december 
2018 säljer bolaget Hestra Midgård till Borås Stad samtidigt som man köper 
loss de tomträtter som Borås Stad tidigare ägt. Försäljningen av Hestra 
Midgård frigör kapital men innebär att bolaget tappar i resultat då fastigheten 
har haft ett positivt driftnetto. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget planerar för en fortsatt hög investeringsnivå, vilken i budget 2019 
uppgår till 418 mnkr, främst bestående av de ovan nämnda pågående 
projekten på Våglängdsgatan, Hulta Torg och Hässle Torg. 
 
Bolaget önskar en total limit för 2019 på 2 800 mnkr, vilket är en ökning med 
200 mnkr mot befintlig limit. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.  
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva 
läge Borås befinner sig i.  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav 
framöver på 40 mnkr före utrangeringar, en direktavkastning på 3,0 % och en 
soliditetsnivå på 20/40 % (bokförd respektive justerad soliditet).  
 
Bolagets budget ger en direktavkastning i nivå med kravet, men en 
resultatnivå före utrangeringar som är lägre (25,6 mnkr). Soliditetsmålet nås 
inte på bokförd nivå, medan däremot justerad soliditet bedöms överstiga 
målet. Kommunstyrelsen och bolaget delar uppfattningen att vinstnivån i 
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Resultat och ekonomisk ställning 
För 2019 budgeteras ett resultat på 20,5 mnkr, vilket är något lägre än 
prognosen 2018 (exkluderat extraordinära poster); 21,2 mnkr.  
 
Historiskt har bolaget gjort låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket 
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns mycket 
oavskrivna värden kvar, vilket innebär betydande utrangeringskostnader för 
bolaget. För 2019 budgeteras för utrangeringskostnader på 5,2 mnkr, vilket är 
klart lägre än prognosen för 2018 (9,1 mnkr).  
 
I budget 2019 märks kostnadsökningar på vatten med 11 % och ökade 
personalkostnader men även ökade hyresintäkter genom förhandling med 
Hyresgästföreningen samt genom standardhöjande renoveringar. I december 
2018 säljer bolaget Hestra Midgård till Borås Stad samtidigt som man köper 
loss de tomträtter som Borås Stad tidigare ägt. Försäljningen av Hestra 
Midgård frigör kapital men innebär att bolaget tappar i resultat då fastigheten 
har haft ett positivt driftnetto. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget planerar för en fortsatt hög investeringsnivå, vilken i budget 2019 
uppgår till 418 mnkr, främst bestående av de ovan nämnda pågående 
projekten på Våglängdsgatan, Hulta Torg och Hässle Torg. 
 
Bolaget önskar en total limit för 2019 på 2 800 mnkr, vilket är en ökning med 
200 mnkr mot befintlig limit. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.  
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva 
läge Borås befinner sig i.  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav 
framöver på 40 mnkr före utrangeringar, en direktavkastning på 3,0 % och en 
soliditetsnivå på 20/40 % (bokförd respektive justerad soliditet).  
 
Bolagets budget ger en direktavkastning i nivå med kravet, men en 
resultatnivå före utrangeringar som är lägre (25,6 mnkr). Soliditetsmålet nås 
inte på bokförd nivå, medan däremot justerad soliditet bedöms överstiga 
målet. Kommunstyrelsen och bolaget delar uppfattningen att vinstnivån i 
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bolaget behöver höjas på sikt för att säkerställa bolagets långsiktiga 
utveckling.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
Fristadbostäder AB  
 

 
 
Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 610 lägenheter. I 
stort sett alla lägenheter är uthyrda. 
 
Verksamheten  
Under 2018 har Fristadbostäder fortsatt sitt stora projekt med 
badrumsrenoveringar, vilket kommer att slutföras under 2019. Kommande år 
är även takrenovering, balkongrenoveringar samt fasadmålning inplanerad. 
 
Bolaget ser över möjligheterna att bygga 60 lägenheter öster om 
Åsboplan/Åsbovägen. Ett första projekt med 20 lägenheter är inlagt i budget 
med färdigställande under 2020.   
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Fristadbostäder har ett äldre fastighetsbestånd. Underhållsbehov och låga 
hyresnivåer har tidigare år inneburit svaga resultat, och detta tillsammans med 
skulduppbyggnad i samband med nyproduktion och fastighetsförvärv har 
inneburit försvagad soliditet. Bolaget har dock marknadsmässiga övervärden 
vilket ger en justerad soliditet som vid senaste bokslutet uppgick till 32 %. De 
senaste två åren har även bolaget genererat bättre resultat och klarat 
avkastningskravet.  
 
Prognosen för 2018 ligger på 2,3 mnkr. För 2019 budgeterar bolaget ett 
resultat på 3 mnkr. Budgeten förutsätter en hyreshöjning med 2,8 % samt lågt 
ränteläge.  
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Bolaget avser under 2019 investera 3,5 mnkr i befintliga byggnader och 0,4 
mnkr i inventarier. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Fristadbostäder AB 2,3 1,9 2,3 3,0
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Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 %  i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en fortsatt stabil vinstnivå de närmsta 
åren för att klara av nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll. Årets 
inlämnade budget visar på ett högre resultat jämfört med både 2018 års 
budget och prognos.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
AB Sandhultsbostäder 
 

 
 
AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av 295 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre 
fastigheter ut till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för närmare 
40 % av intäkterna. Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och 
i likhet med kommunens övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 
 
Verksamheten  
Den stora byggnationen av 60 lägenheter i Sjömarken, Räveskalla, pågår för 
fullt och beräknas bli färdigställd i början på 2019.   
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har genom åren haft en stabil ekonomi. De senaste årens 
nyproduktion har dock ökat skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De 
marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar på värden som 
överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 22 % justerat för 
marknadsvärden. 
 
Prognosen för 2018 visar 0,3 mnkr i resultat, vilket är lägre än budgeterat 
främst på grund av högre underhållskostnader. Budgeterat resultat 2019 är 0,7 
mnkr, då avskrivningarna och räntekostnaderna ökar till följd av 
nybyggnationer. Ökat underhållsbehov drar upp kostnaderna som budgeteras i 
nivå med utfallet 2017 och 2018. Budgeten bygger på en inflation på 2 %, 
förväntade hyreshöjningar samt lågt ränteläge. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Nyinvesteringen i Sjömarken kommer att slutföras under 2019. Bolaget 
önskar ingen förändring av kreditlimiten på 305 mnkr. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Sandhultsbostäder 0,5 1,0 0,3 0,7
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Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 %  i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en fortsatt stabil vinstnivå de närmsta 
åren för att klara av nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll. Årets 
inlämnade budget visar på ett högre resultat jämfört med både 2018 års 
budget och prognos.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
AB Sandhultsbostäder 
 

 
 
AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av 295 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre 
fastigheter ut till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för närmare 
40 % av intäkterna. Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och 
i likhet med kommunens övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 
 
Verksamheten  
Den stora byggnationen av 60 lägenheter i Sjömarken, Räveskalla, pågår för 
fullt och beräknas bli färdigställd i början på 2019.   
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har genom åren haft en stabil ekonomi. De senaste årens 
nyproduktion har dock ökat skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De 
marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar på värden som 
överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 22 % justerat för 
marknadsvärden. 
 
Prognosen för 2018 visar 0,3 mnkr i resultat, vilket är lägre än budgeterat 
främst på grund av högre underhållskostnader. Budgeterat resultat 2019 är 0,7 
mnkr, då avskrivningarna och räntekostnaderna ökar till följd av 
nybyggnationer. Ökat underhållsbehov drar upp kostnaderna som budgeteras i 
nivå med utfallet 2017 och 2018. Budgeten bygger på en inflation på 2 %, 
förväntade hyreshöjningar samt lågt ränteläge. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Nyinvesteringen i Sjömarken kommer att slutföras under 2019. Bolaget 
önskar ingen förändring av kreditlimiten på 305 mnkr. 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Sandhultsbostäder 0,5 1,0 0,3 0,7
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en högre vinstnivå de närmsta åren för 
att klara av pågående nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll.  
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
 
AB Toarpshus 
 

 
 
AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av 410 lägenheter med låg 
vakansgrad.   
 
Verksamheten  
Under 2018 har bolaget påbörjat byggnationen av 50 lägenheter på Kråkhult 
Uppegården i Dalsjöfors, vilken fortsätter under 2019. Därutöver har bolaget 
en option på en tomt vid Dalhem, där planering pågår för en framtida 
byggnation av 25 lägenheter.  
  
I det befintliga beståndet har underhållet under 2018 legat på en hög nivå, och 
med fortsatt stort underhållsbehov budgeteras för stora underhållsinsatser 
även 2019.      
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har historiskt en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet och ett 
stort underhållsbehov. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets 
fastigheter visar dock på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid 
senaste bokslutet var 42 % justerat för marknadsvärden. 
   
För 2018 prognostiserar bolaget ett resultat på 1,4 mnkr, vilket är något bättre 
än budget till följd av lägre räntekostnader. Budgeten 2019 visar 0,8 mnkr i 
resultat, då högre avskrivningar och räntekostnader försämrar resultatet. 
 
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Investeringen avseende nybyggnationen i Kråkhult pågår under 2019. Bolaget 
har inget behov av ändring av kreditlimiten på 245 mnkr.   

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
AB Toarpshus 0,2 1,1 1,4 0,8
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en högre vinstnivå de närmsta åren för 
att klara av pågående nyproduktion, höjda räntor och stora underhållsbehov.  
  
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga godkänns. 
 
Viskaforshem AB  
 

 
 
Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är 
liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt stor del 
lokaler, bl a hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Närmare 30 % av 
bolagets intäkter avser lokaler. 
 
Verksamheten  
Bolaget har under 2018 slutfört arbetet med att effektivisera fastigheternas 
värmecentraler och påbörjat injusteringar och ventilbyten på element. Under 
2019 kommer bolaget arbeta för att starta byggnation av 13 mark-
bostadslägenheter samt 30 lägenheter med inriktning på trygghetsbostäder . 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och 
en låg soliditet, men har de senaste åren visat starka resultat tack vare högt 
driftnetto och låga räntenivåer. De marknadsvärderingar som gjorts på 
bolagets bestånd visar att fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har 
övervärden. Vid senaste bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden 
25 %.  
 
Prognosen för 2018 ligger på 4,1 mnkr, vilket är något lägre än budget till 
följd av högre räntekostnader. Resultatet i budget 2019 visar 3,5 mnkr. 
Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad och lågt ränteläge.  
 
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Viskaforshem AB 3,4 4,2 4,1 3,5
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att nå en högre vinstnivå de närmsta åren för 
att klara av pågående nyproduktion, höjda räntor och stora underhållsbehov.  
  
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga godkänns. 
 
Viskaforshem AB  
 

 
 
Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är 
liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt stor del 
lokaler, bl a hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Närmare 30 % av 
bolagets intäkter avser lokaler. 
 
Verksamheten  
Bolaget har under 2018 slutfört arbetet med att effektivisera fastigheternas 
värmecentraler och påbörjat injusteringar och ventilbyten på element. Under 
2019 kommer bolaget arbeta för att starta byggnation av 13 mark-
bostadslägenheter samt 30 lägenheter med inriktning på trygghetsbostäder . 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och 
en låg soliditet, men har de senaste åren visat starka resultat tack vare högt 
driftnetto och låga räntenivåer. De marknadsvärderingar som gjorts på 
bolagets bestånd visar att fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har 
övervärden. Vid senaste bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden 
25 %.  
 
Prognosen för 2018 ligger på 4,1 mnkr, vilket är något lägre än budget till 
följd av högre räntekostnader. Resultatet i budget 2019 visar 3,5 mnkr. 
Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad och lågt ränteläge.  
 
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019
Viskaforshem AB 3,4 4,2 4,1 3,5
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2019 
Investeringarna beräknas uppgå till 10-15 mnkr. Bolaget önskar ingen 
förändring av kreditlimiten på 396 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2019 kommer 
att bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet 
och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett avkastningskrav på 3,5 % i 
direktavkastning och en soliditetsnivå på 10/25 % (bokförd respektive 
justerad soliditet). Det är viktigt att ha en fortsatt stabil vinstnivå för att 
framöver klara av nyproduktion och höjda räntor. 
 
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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Avkastningskrav och finansiella mål 
Definitioner: 
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella 
kostnader / totalt kapital 
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,  
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

Budgetarna 2019 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna. 

Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2019 
på 10 650 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i 
enlighet med bilaga 1, godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.  

Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Andreas Exner (SD), 
Oliver Öberg (M), Kristian Silbvers (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Annette Carlsons (M) förslag, se bilaga. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson Magnus Widén 

Bolag Resultat, mnkr Resultat-/Avkastningskrav Krav på ut- Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige delning till enligt Kommunfullmäktige
budget 2019 (kravet ställs på total bolagsnivå) ägaren, mnkr (mål inom parantes avser 2030)

Borås Stadshus AB -2,5 50 soliditet, %

Borås Energi och Miljö AB 0,1
2% 2019,     
3% 2022 avkastning på totalt kapital, % 10-12 (20) soliditet, %

Borås Elnät AB 41,1 4 avkastning på totalt kapital, % 45 20-25 soliditet, %
Borås Djurpark AB -13,0 -12 resultatkrav, mnkr *
Borås kommuns Parkerings AB 7,4 7-8 resultatkrav, mnkr 7-8 **
IBAB inkl db 9,0 3,5 avkastning på totalt kapital, % 8 (+5) *** 15 soliditet, %
BoråsBorås TME AB -19,2 -18,5 resultatkrav, mnkr *
Akademiplatsen AB -23,9 -24 resultatkrav, mnkr *
Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 resultatkrav, mnkr *
AB Bostäder i Borås 20,5 40/3 res före utrang mnkr/dir avk % 20/40 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 3,0 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 0,7 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 0,8 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 3,5 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad

* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas
** Inget soliditetsmål, lämnar vinst i koncernbidrag
*** IBAB ska vid behov utdela 5 mnkr extra från resultatet 2019 
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Bilaga 1 
Bolagens finansiering 2019

Bilaga 2 

Alternativt förslag från (M) och (KD) från KS den 17/12

Bilaga 3
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät 
AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader 
i Borås AB med dotterbolag Eolus 6 AB och Borås Lokaltrafik AB, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus 
samt Viskaforshem AB.  
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Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2019 Bolagens föreslagna

Uppgifter per Externa lån eller investeringar
2018-10-31 Limit 2018 Utnyttjat Kvarvarande lånelimit Limit 2019 Förändring enl sep  beslut KF 2019
Borås Energi o Miljö AB 4 747 000 000 3 152 974 796 1 594 025 204 4 747 000 000 0 2 250 000 000 260 000 000
-EMC 3 167 000 000 2 250 000 000 917 000 000 3 167 000 000 0
-utöver EMC 1 580 000 000 902 974 796 677 025 204 1 580 000 000 0
Waste Recovery AB 3 000 000 3 000 000 0 -3 000 000 0
Borås Elnät AB 900 000 000 713 983 508 186 016 492 1 000 000 000 100 000 000 229 000 000
Borås Djurpark AB * 165 532 000 135 211 115 30 320 885 180 000 000 14 468 000 6 000 000
Bs kns Parkerings AB 129 000 000 30 129 672 98 870 328 129 000 000 0 91 400 000
IBAB konc 350 000 000 274 812 533 75 187 467 360 000 000 10 000 000 17 000 000
Borås Stadshus AB 204 800 000 196 057 704 8 742 296 204 800 000 0 195 050 000 0
AB Bostäder 2 600 000 000 2 382 284 375 217 715 625 2 800 000 000 200 000 000 418 200 000
Fristadbostäder AB 216 000 000 187 624 679 28 375 321 216 000 000 0 3 900 000
AB Toarpshus 245 000 000 136 220 127 108 779 873 245 000 000 0 0
AB Sandhultsbostäder 305 000 000 266 762 609 38 237 391 305 000 000 0 0
Viskaforshem AB 396 000 000 353 946 960 42 053 040 396 000 000 0 15 000 000
Borås Borås TME AB inkl db 22 000 000 9 508 787 12 491 213 22 000 000 0 0
Inkubatorn i Borås AB 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 0 0
Akademiplatsen AB 43 000 000 15 210 649 27 789 351 43 000 000 0 0
Totalt 10 328 732 000 7 854 727 514 2 474 004 486 10 650 200 000 321 468 000 2 445 050 000 1 040 500 000
Totalt exkl EMC 7 483 200 000
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Instans
Kommunstyrelsen

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Budget 2019 för de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen ser med oro på den ekonomiska utvecklingen som sker inom 
flera av våra kommunala bolag. Borås Djurpark AB, Borås TME AB och 
Akademiplatsen AB är tre är så kallade underskottsbolag. Akademiplatsen AB 
och Borås TME har hållit sig inom beslutad budget, vilket Borås Djurpark AB 
inte lyckats med. Kommunstyrelsen uppmanar Akademiplatsen AB och Borås 
TME att anpassa sina verksamheter utifrån sina nya resultatkrav, och informera 
övriga samarbetsaktörer. 

Borås TME AB´s prognos för 2018 är ett resultat på -16,8 miljoner kronor, 
främst p g a minskade personalkostnader. Bolaget planerar inga 
investeringsbehov för 2019. Kommunstyrelsen ser därför en möjlighet att ligga 
kvar på prognostiserat resultat för 2018 även 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

- Budgetarna 2019 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.

- Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2019
på 10 650 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i
enlighet med bilaga 1, godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås TME AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 16,8 miljoner kronor för 2019.

Akademiplatsen AB
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2019.

Akademiplatsen ska se över hur lokalanvändning kan bli mer effektiv.

Borås Djurpark AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2019.

Borås Djurpark AB ska redovisa en plan för hur intäkterna kan öka
väsentligt för att sänka sitt underskott.

E11
Bilaga 2
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Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen med tillägg enligt 
ovan. 

För Allianspartierna i Borås 

Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD) 
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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019
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Det betyder att vår verksamhet är viktig. Så viktig att Borås 
Stad fastslagit att staden själv ska äga Borås Elnät AB, just 
för att trygga infrastrukturen för kommuninvånarna. Det 
uppdrag vi fått från ägarna är i sin mest avskalade form: 

/.../att säkerställa ett väl fungerande el- och 
kommunikationsnät i Borås Stad.

Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil plattform för 
fri konkurrens på elmarknaden, samt att aktivt utveckla 
konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden 
inom datakommunikation.

Möter samhällets behov 
Behovet av infrastruktur för såväl el- som datakommunika-
tion är också kraftigt ökande just nu. 

Elnätverksamheten står inför stora expansionsbehov, efter-
som Borås växer med drygt 1000 nya invånare varje år. Så för 
att säkra framtida elförsörjning satsar vi nu stort på att bygga 
ut vårt högspänningsnät.

Stadsnätsverksamheten har under de senaste åren gjort en 
liknande resa och bygger kraftigt ut fibernätet i stora delar 
av Borås. Utbyggnaden har initiserats från regeringshåll 
och är ett resultat av det moderna samhällets ständigt  
ökande behov av datakommunikation. 

(Läs mer om våra spännande utbyggnadsprojekt under 
respektive affärsområde). 

Personalen driver bolaget framåt
Allt detta – det dagliga löpande arbetet liksom den stora 
utbyggnaden av näten – görs möjlig av all personal och 
deras individuella kompetenser. Idagsläget är vi närmare 
90 personer som samarbetar för bolagets bästa och 
utvecklingen av Borås el- och stadsnätsinfrastruktur. 
Ingenjörerna, teknikerna, elektrikerna och ledarskapet 

inom kärnverksamheterna är experter på sakfrågorna och 
våra stödfunktioner stöttar med sina respektive special-
kompetenser – administration, hr, ekonomi, it, logistik, 
lokalvård, försäljning och kundkommunikation. Jag hoppas 
innerligt att de alla känner stolthet över vad vi åstadkom-
mer tillsammans: trygga, moderna nät, som levererar 
samhällsbärande tjänster till boråsarna, dessutom med det 
lilla extra som lokal förankring i bygden ger. 

Visionen och värdegrund
För det stora flertalet av oss i bolaget är teknik vardagsmat. 
Stora delar av vår vardag kretsar kring kabellängder, rör, 
patchar och grävdjup, asfaltsåterställning och leveranssä-
kerhet. Och jag skulle säga att vi är mycket duktiga på just 
detta. 

Men vi har sedan ett par år tillbaka också arbetat för att bli 
bättre på service. Det handlar givetvis om att vi ska leverera 
bra tjänster, att våra produkter ska hålla hög kvalitet, men 
också om bemötande, tillgänglighet och att sätta kunden i 
fokus. Den vision vi arbetar efter lyder: 

Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag.

För att styra mot denna arbetade vi samtidigt med visionen 
fram en gemensam värdegrund, där värdeord hjälper oss i 
våra dagliga handlingar, i  våra kontakter med kollegor och 
kunder, samt ger oss vägledning i vårt beslutsfattande. 

Värdeorden är åtta – med fokus på såväl internt arbete som 
externt:

• Fyra som beskriver hur vi vill vara internt mot varandra 
(ärliga, respektfulla, uppmuntrande, samarbetsinriktade).

• Fyra som beskriver hur vi vill vara externt mot vår 
omvärld (hjälpsamma, professionella, tillgängliga, 
trevliga).

VI SÄKRAR DET MODERNA LIVET

Inledning

Våra nät för el- och datakommunikation (stadsnät) lägger grunden för att boråsarna 
ska kunna leva det moderna vardagslivet. Våra tjänster får sjukhusens apparater att 
fungera, tågen att rulla och lampan att lysa. De ger också människan möjlighet att 
leva i ett mobilt digitalt samhälle med distansarbete, smarta apparater och – inte att 
förminska – popcorn och streamad film till fredagsmyset. 
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EKONOMISK KOMMENTAR
Det är enormt glädjande att Borås växer så det knakar 
och att vi får bidra med att bygga ut vår infrastruktur, 
såväl elnätet som stadsnätet. Bolaget ser alltid mycket 
positivt på att vara en betydelsefull stöttepelare i 
utvecklingen av Borås.

Men den stora utbyggnaden av elnätet kommer också 
sätta sina spår i budgeten, det sticker vi inte under stol 
med. De stora investeringsutgifterna resulterar i stora 
kapitalkostnader, som i betydlig grad kommer att belasta 
bolagets kommande resultat. Därtill finns en osäkerhet 
kring vad den kommande regleringsmodellen för 
eldistributionsverksamheten kommer innebära för oss 
(läs mer på nästa sida). Det är dock sannolikt så att vi 
efter dess införande 2020 kommer ha begränsade 
möjligheter att kompensera för kostnadsökningar 
genom att öka intäkterna.  

Även affärsområde Stadsnät kommer ha större utma-
ningar än beräknat, särskilt vad det gäller återställnings-
kostnader i fiberutbyggnadsprojektet. Detta har vi 
aviserat till ägarna och arbetet med att se över den 
fortsatta utbyggnadsplanen pågår. Syftet är att säker-
ställa sunda och ekonomiskt försvarbara investeringar 
inför framtiden.

Med förhoppning om ett mycket utvecklande 2019.

Magnus Larsson, tf vd Borås Elnät AB
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FOKUSOMRÅDEN 2019 
Inför 2019 har företagsledningen fortsatt fokus på att 
förmå alla funktioner i bolaget att göra ett så bra och 
effektivt jobb som möjligt och att därigenom generera ett 
resultat som motsvarar ägarens avkastningskrav. Mycket 
fokus kommer ligga på att ytterligare förbättra processer 
och underlag, att skapa rutiner med ordning och reda samt 
att förbättra och systematisera vår dokumentation. 

Arbetsmiljömål
Arbetsmiljön står alltid i centrum och inkluderar såväl fysisk 
som psykosocial arbetsmiljö. De senaste åren har vi 
fokuserat på att uppdatera och utveckla våra metoder för 
riskbedömning och arbetsmiljöplaner. Inför 2019 kommer 
detta arbete att skruvas åt ytterligare och vi har satt ett mål 
för bolaget under 2019 är att 100 procent av alla arbeten 
ska innehålla en riskanalys.

Nya mål för miljöarbetet
Sedan våren 2015 är vi ISO14001-certifierade i enlighet 
med det krav som våra ägare fastställt och vi arbetar 
ständigt utifrån vår miljöpolicy, som fastslår att fokus inom 
miljöarbetet ska ligga på att:

• Göra materialval som är resursmässigt besparande. 
• Välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänstere-

sor. 
• Förbättra hanteringen av farligt avfall. 

Varje år tar vi fram och arbetar med nya miljömål. Tidigare 
miljömål har varit byggnation av vår solcellspark, som 
dessvärre drog ut på tiden. Anläggning är nu i drift, men 
förseningen har gjort att 2018 års miljömål nu skjuts över 
till 2019. Det målet handlar om att vi ska genomföra en 
inventering av vårt behov av fordon samt vilket bränsleslag 
framtida fordonsflotta skulle kunna ha. Vi behöver under-
söka vilken typ av miljöfordon vi kan använda, hur markna-
den för elbilar ser ut och vilka funktions- och prestandakrav 
som fordonen måste uppfylla. 

Säkerhetsarbetet genomlyses
Under 2019 kommer samarbetet med Borås Stads säker-
hetsskyddschef, tillika säkerhetsskyddschef för Borås Elnät, 

att intensifieras. Vår målsättning är att gemensamt genom-
lysa bolaget utfrån ett säkerhetsperspektiv – se över våra 
rutiner och se vilka förbättringsområden vi har att jobba 
med. Bland annat ser vi redan nu att vi i större utsträckning 
behöver sekretessbelägga information kring våra anlägg-
ningar, för att säkerställa att dessa planer och ritningar 
stannar inom bolaget.

Analys av ny intäktsreglering för elnätsföretag
Regeringen aviserade den 15 augusti 2018 en ny lagstift-
ning om intäktsramarna för elnätsföretag och den 22 
augusti publicerades förordningen i sin helhet. 

Den nya regleringen innebär en kraftig åtstramning 
jämfört med dagens regelverk. En första översiktlig 
bedömning utifrån nu kända förhållanden ger en 

kalkylränta, så kallad WACC, för kommande tillsynsperiod 
(2020–2023) på tre procent. Detta ska jämföras med de 
5,85 procent som gäller för innevarande tillsynsperiod 
(2016–2019). 

Utöver detta införs differentierade avskrivningstider, vilka 
är betydligt längre än de som gäller för innevarande 
reglerperiod. Exakt hur detta kommer att påverka Borås 
Elnät är i skrivande stund omöjligt att säga, men vi kommer 
att påbörja en mer fördjupad analys där vi ska beräkna vår 
kommande kapitalbas utifrån de parametrar vi känner till 
idag samt utifrån de investeringar vi gör. Till detta hör även 
att fortsätta följa utvecklingen runt nätregleringen och vi 
har troligtvis inte hela bilden klar för oss förrän en bit in på 
2019. 

Dokumentstruktur  
Under 2019 kommer mycket fokus läggas på att strukturera 
upp vår dokumentation i det bolagsöverripande systemet 
Canea One. Vår bransch är starkt reglerad och framför allt 
elnätsverksamheten har en mängd rutiner och anvisningar 
som stöd i arbetet. Utmaningen nu är att börja använda det 
system vi har så effektivt och heltäckande som möjligt.

     
 Vi ska genomföra en inventering av vårt behov av fordon samt vilket 
bränsleslag framtida fordonsflotta skulle kunna ha. Vi behöver undersöka vilken 
typ av miljöfordon vi kan använda, hur marknaden för elbilar ser ut och vilka 
funktions- och prestandakrav som fordonen måste uppfylla. 

” 
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FOKUSOMRÅDEN 2019 
Inför 2019 har företagsledningen fortsatt fokus på att 
förmå alla funktioner i bolaget att göra ett så bra och 
effektivt jobb som möjligt och att därigenom generera ett 
resultat som motsvarar ägarens avkastningskrav. Mycket 
fokus kommer ligga på att ytterligare förbättra processer 
och underlag, att skapa rutiner med ordning och reda samt 
att förbättra och systematisera vår dokumentation. 

Arbetsmiljömål
Arbetsmiljön står alltid i centrum och inkluderar såväl fysisk 
som psykosocial arbetsmiljö. De senaste åren har vi 
fokuserat på att uppdatera och utveckla våra metoder för 
riskbedömning och arbetsmiljöplaner. Inför 2019 kommer 
detta arbete att skruvas åt ytterligare och vi har satt ett mål 
för bolaget under 2019 är att 100 procent av alla arbeten 
ska innehålla en riskanalys.

Nya mål för miljöarbetet
Sedan våren 2015 är vi ISO14001-certifierade i enlighet 
med det krav som våra ägare fastställt och vi arbetar 
ständigt utifrån vår miljöpolicy, som fastslår att fokus inom 
miljöarbetet ska ligga på att:

• Göra materialval som är resursmässigt besparande. 
• Välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänstere-

sor. 
• Förbättra hanteringen av farligt avfall. 

Varje år tar vi fram och arbetar med nya miljömål. Tidigare 
miljömål har varit byggnation av vår solcellspark, som 
dessvärre drog ut på tiden. Anläggning är nu i drift, men 
förseningen har gjort att 2018 års miljömål nu skjuts över 
till 2019. Det målet handlar om att vi ska genomföra en 
inventering av vårt behov av fordon samt vilket bränsleslag 
framtida fordonsflotta skulle kunna ha. Vi behöver under-
söka vilken typ av miljöfordon vi kan använda, hur markna-
den för elbilar ser ut och vilka funktions- och prestandakrav 
som fordonen måste uppfylla. 

Säkerhetsarbetet genomlyses
Under 2019 kommer samarbetet med Borås Stads säker-
hetsskyddschef, tillika säkerhetsskyddschef för Borås Elnät, 

att intensifieras. Vår målsättning är att gemensamt genom-
lysa bolaget utfrån ett säkerhetsperspektiv – se över våra 
rutiner och se vilka förbättringsområden vi har att jobba 
med. Bland annat ser vi redan nu att vi i större utsträckning 
behöver sekretessbelägga information kring våra anlägg-
ningar, för att säkerställa att dessa planer och ritningar 
stannar inom bolaget.

Analys av ny intäktsreglering för elnätsföretag
Regeringen aviserade den 15 augusti 2018 en ny lagstift-
ning om intäktsramarna för elnätsföretag och den 22 
augusti publicerades förordningen i sin helhet. 

Den nya regleringen innebär en kraftig åtstramning 
jämfört med dagens regelverk. En första översiktlig 
bedömning utifrån nu kända förhållanden ger en 

kalkylränta, så kallad WACC, för kommande tillsynsperiod 
(2020–2023) på tre procent. Detta ska jämföras med de 
5,85 procent som gäller för innevarande tillsynsperiod 
(2016–2019). 

Utöver detta införs differentierade avskrivningstider, vilka 
är betydligt längre än de som gäller för innevarande 
reglerperiod. Exakt hur detta kommer att påverka Borås 
Elnät är i skrivande stund omöjligt att säga, men vi kommer 
att påbörja en mer fördjupad analys där vi ska beräkna vår 
kommande kapitalbas utifrån de parametrar vi känner till 
idag samt utifrån de investeringar vi gör. Till detta hör även 
att fortsätta följa utvecklingen runt nätregleringen och vi 
har troligtvis inte hela bilden klar för oss förrän en bit in på 
2019. 

Dokumentstruktur  
Under 2019 kommer mycket fokus läggas på att strukturera 
upp vår dokumentation i det bolagsöverripande systemet 
Canea One. Vår bransch är starkt reglerad och framför allt 
elnätsverksamheten har en mängd rutiner och anvisningar 
som stöd i arbetet. Utmaningen nu är att börja använda det 
system vi har så effektivt och heltäckande som möjligt.

     
 Vi ska genomföra en inventering av vårt behov av fordon samt vilket 
bränsleslag framtida fordonsflotta skulle kunna ha. Vi behöver undersöka vilken 
typ av miljöfordon vi kan använda, hur marknaden för elbilar ser ut och vilka 
funktions- och prestandakrav som fordonen måste uppfylla. 

” 
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    ”
 
 

 Under 2019 kommer samarbetet 
med Borås Stads säkerhetsskyddschef, 
tillika säkerhetsskyddschef för Borås 
Elnät, att intensifieras. 
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AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

För oss är leveranssäkerheten a och o. Nätet måste vara 
stabilt och leverera, för konsekvenserna för boråsarna blir 
allt för stora när elen försvinner: kyl och frys stängs av, 
spisen fungerar inte, bostaden kyls ner och viktiga sam-
hällsfunktioner riskerar att slås ut. Därför är leveranssäker-
heten alltid prio ett för oss – den vi jobbar allra mest med 
och den vi alltid siktar mot att förbättra. 

Vårt mycket ambitiösa underhållsprogram för elnätet 
säkerställer också dess hållbarhet över tid. För oss är det 
viktigt att inte skjuta viktiga förstärkningsarbeten på 
framtiden, utan vi tar tag i kommande utmaningar i god tid 
– innan de blir ett bekymmer, för oss och boråsarna. Vi 
genomför därför kontinuerligt flera risk- och sårbarhets-
analyser, som fokuserar på såväl bolagsövergripande risker 
som risker för elnätets tekniska uppbyggnad och eldistri-
butionen ur ett övergripande perspektiv. Analyserna 
hjälper oss att definiera och prioritera problem och 
åtgärder. De lyfter fram de åtgärder som är mest akuta 
och därmed bör prioriteras i verksamheten och i kom-
mande investerings- och underhållsarbete. 

Kraftig utbyggnad av högspänningsnätet
Varje år expanderar staden med nya invånare, som väljer 
Borås framför andra delar av världen och Sverige. Den 
starka inflyttningen, tillika elektrifieringen av samhället 
som stort, gör att behovet av el ständigt ökar. 

För att säkerställa framtida elförsörjning genomför vi 
därför en kraftig utbyggnad av vårt högspänningsnät. 
I grunden handlar det om att ändra hela nätstrukturen, 
där vi ersätter vårt 30-kilovoltsnät med en ring av 
130-kilovoltsnät. Vi gör det för att ha möjlighet att 
ansluta nya bostads- och industriområden. Planen är att 
ringen ska sträcka sig från inmatningspunkten i Vatten-
falls nät via de centrala delarna av Borås och sedan vidare 
mot Sjöbo, Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, 
Vinrankan, Viared för att slutligen knyta an mot Vatten-
falls nät igen. Projektet kallas internt för 2031-projektet 
och som namnet antyder handlar det om ett mycket 
långsiktigt arbete, som utöver nya ledningsstråk också 
inkluderar nya mottagningsstationer.

VÅR ORGANISATION
Sammanlagt är vi 44 personer, fördelat på tre enheter: 
drift, mät och service. 

• Driftenheten ansvarar för driftövervakning och 
styrning av elnätet. 

• Mätenheten ansvarar för mätvärdesinsamling och 
rapportering av mätvärden. 

• Serviceenheten ansvarar främst för nybyggnad i 
elnätet.

SAMVERKAN 
Elnätverksamheten i Sverige är starkt reglerad och vår 
ambition är givetvis att följa med i utvecklingen av regler 
och lagar från våra myndigheter. Det är dock ett stort och 
svårt område att bevaka och för mindre företag är samver-
kan därför oerhört viktigt.  

Vi ansvarar för elnätet i stora delar av Borås Stad. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 
1894, då utbyggnaden av elnät tog fart på allvar och Borås Stads Elektricitetsverk 
grundades. Under de mer än hundra år som gått har elnätet byggts ut och moderni-
serats i flera etapper och vi har nu ett högst modernt och tryggt nät.

Karta över vårt nätområde, i förhållande till kommu-
nens övriga nätägare.
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Vår största samarbetspartner är Energiföretagen Sverige, 
som är den stora bransch- och intresseorganisationen för 
landets energiföretag: elnät, elhandel, elproduktion och 
fjärrvärme. Föreningen är elbranschens samlade röst för 
medlemmarnas och branschens intressen, men har även en 
viktig uppgift i att vara centrum för kompetensuppbygg-
nad och informationsspridning, såväl inom som utom 
branschen.  

Vi samverkar också kontinuerligt med ett antal energibolag 
i södra Sverige. Förutom värdet av att samverka och lära 
känna våra kollegor ger nätverken oss möjlighet att utbyta 
erfarenheter, kunskap och information.

FOKUSOMRÅDEN 2019 

Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är generellt hög hos oss, men under 2017 
och 2018 har vi dessvärre haft en negativ utveckling i 
störningsstatistiken. Vi kommer därför inför 2019 att lägga 
stort fokus på att vända utvecklingen. Vår uppföljning av 
de senaste årens fel har visat på en övervägande del 

materialfel, främst på kablar i marken. Därför planerar vi nu 
att införa nya testmetoder för våra kablar, där man provo-
cerar fram fel på kablar som inte är inkopplade. På så vis 
kan man identifiera felkällor och byta ut kablarna innan de 
går sönder.

Inför 2019 kvarstår vårt tidigare mål om störningar: Vi ska 
ha maximalt tio högspänningsstörningar under året samt 
att samhällskostnaden för dessa ska uppgå till max 600 000 
kronor. 

Utbyggnad av 130-kilovoltsnätet
Investeringsplanen för vårt stora utbyggnadsprojekt omfat-
tar en mängd steg och enskilda projekt som ska anpassas 
till varann. Under 2017 och 2018 har vi haft ett flertal stora 
projekt igång med praktiskt byggnadsarbete, men 2019 
kommer att bli lite av ett mellanår investeringsmässigt. 
Många av de pågående projekten kommer att avslutas i 
slutet av 2018 eller början av 2019, och istället kommer året 
att präglas av förberedande arbeten såsom planering, 
tillståndsarbete och upphandling. Här följer de viktigaste 
åtgärderna för 2019:

Mottagningsstationer 
Vi kommer i mitten av 2019 att ha byggt färdigt stationen i 
Kyllared och då börja ansluta omkringliggande 10kV-nät. 

Det är i sig ett stort arbete, men inte lika stort budgetmäs-
sigt som själva stationsbyggandet. 

Nästa mottagningsstation som står på tur är stationen 
Sandlid. Den kommer ersättas av åldersskäl och den nya 
kommer att byggas invid den befintliga. Under 2019 
kommer vi att arbeta med att säkra ny tomtmark samt 
påbörja upphandling av den nya stationen.

Ledningsnät 130-kilovolt 
Sedan en tid pågår abete med att gräva ner 130-kilovolts-
kablar mellan Sobacken och Vinrankan, det vi kallar 
Teknikstråket. Det arbetet kommer vara klart i slutet av 
2018, men vissa kostnader kommer sannolikt belasta 2019 
års budget.

Ytterligare ett stort pågående projekt är att nedgrävningen 
av 130-kilovolts högspänningskablar mellan Sjöbo och 
Kyllared. Arbetet påbörjades under 2017 och kommer att 
pågå en bit in på 2019 med de avslutande återställningsar-
betena. Kablarna kommer att driftsättas i mitten av 2019 i 
samband med att den nya stationen Kyllared blir klar.

Vid Viared Östra har vi arbetat med ett kablifieringsprojekt, 
vars syfte är att frigöra mark för kommande industrietable-
ringar. Även dessa nya kablar kommer att driftsättas under 
2018, men projektet kommer att slutföras under 2019.

Nästa projekt i startgroparna är nedgrävningen av 130-kilo-
voltskabel mellan Kyllared och Sobacken. Det praktiska 
utförandet kommer att inledas under hösten/vintern 
2018/2019 och pågå under 2019. 

Framtida mätsystem
Vi kommer under början av 2019 att på allvar dra igång 
planeringsarbetet kring ett nytt mätsystem för merparten 
av våra kunder. Projektet genomförs i huvudsak av två 
anledningar – dels börjar våra befintliga mätare bli gamla, 
dels har myndigheterna nya krav på elmätarnas funktion. 
Syftet med det sistnämnda har varit att utveckla  effekti-
vare och mer kostnadseffektiva elnät, skapa bättre förut-
sättningar för anslutning av mikroproduktion samt öka 
möjligheten för kunderna att påverka sin egen förbrukning 
och kostnad. 

Projektet omfattar både nya mätare hos kund och insam-
lings-/ stödsystem. Det är stort och komplext och kommer 
att innehålla ett flertal delar: ett omfattande research- och 
planeringsarbete följt av ett projektgenomförande med ett 
flertal delprojekt (upphandling, anpassning mot omkring-
liggande system, arbetssätt och kompetensutveckling) 
samt den slutliga installationen och driftsättningen av 
mätare och system.   

I dagsläget finns ingen exakt budgetsiffra för hela projek-
tets kostnad, men en rimlig uppskattning ligger mellan 110 
och 140 mkr. Dessa siffror kommer att specificeras under 
det kommande året.

   
        Investeringsplanen för vårt stora 
utbyggnadsprojekt omfattar en mängd 
steg och enskilda projekt som ska  
anpassas till varann. 

” 
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Vår roll är att leverera själva 
infrastrukturen –kablarna och den 
öppna plattformen. Sedan är det 
upp till varje enskild kund att välja 
vilken leverantör och tjänster som 
passar bäst.
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På stadsnät har vi lång erfarenhet av att bygga och under-
hålla fibernät och vi vet av erfarenhet hur viktigt kommuni-
kationsnätet är för alla våra kunder. De förlitar sig på att det 
ska fungera och vi arbetar ständigt efter att tillgodose 
detta. Målet är att alltid kunna erbjuda vår kunder trygg 
och snabb datakommunikation, vare sig kunden är 
privatperson, ett företag eller en fastighetsägare.

Med vår öppna och konkurrensneutrala plattform har vi 
också möjlighet att erbjuda kunderna stor valfrihet och 
flexibilitet. De väljer fritt bland alla de tjänsteleverantörer 
som är knutna till plattformen och som där marknadsför 
sina tjänster inom internet, tv och telefoni. Kunderna kan 
byta leverantör och tjänster allt eftersom deras individuella 
behov förändras och på så vis kan de leva med vårt nät 
under hela livet. För visst ändras behoven? Som ung har 
man ett behov, som förälder ett annat, som pensionär ett 
tredje, för att inte tala om den dagen du blir egen företa-
gare.

För företag med lite mer komplexa behov finns även andra 
möjligheter, i form av punkt till punkt-förbindelser, något vi 
kallar kapacitetstjänster eller svartfiber. Även dessa köps 
genom tjänsteleverantörer, men är än mer anpassade till 
den specifika kunden.

VÅR ORGANISATION 
Stadsnät har sammanlagt 22 medarbetare, som med stor 
kompetens inom sina specifika områden möjliggör fortsatt 
utveckling av affärsområdet. 

Vår organisation består av tre enheter: drift, planering och 
försäljning/marknad.  

• Drift ansvarar för det färdigbyggda nätet, med underhåll 
av såväl fysisk infrastruktur som aktiv utrustning, liksom 
support till kunder och tjänsteleverantörer.

• Planering ansvarar för projektering när det gäller 
utbyggnad och förstärkning av nätet samt slutdoku-
mentation av projekt. 

• Försäljning/marknad ansvarar för införsäljning, 
relationen med våra slutkunder samt profilering av 
vårt varumärke.

VERKSAMHETSFOKUS
Under flera år har vi satsat stort på att ansluta privata villor i 
Borås – en utbyggnation som drivits på av regeringens krav 
på kraftig utbyggnad av fiberinfrastrukturen. Den statliga 
bredbandsstrategin såg dagens ljus 2009 och målet, som 
successivt höjts, siktar nu på att 95 procent av landets alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband till 
2020. Vi fick 2014 uppdraget av Borås Stad att säkra att 
bredbandsmålet uppnåddes i Borås och för att nå målet 
riktade vi in oss på villamarknaden inom kommunens 20 
tätorter. 

Under 2018 började den stora villasatsningen nå sitt slut, 
även om visst arbete fortfarande återstår. Framöver 
kommer vi nu i högre grad rikta vårt fokus mot övriga 
målgrupper – företag, fastighetsägare och BRF:er.

SAMVERKAN
I en högt föränderlig bransch är samverkan viktig och vi 
samarbetar direkt med andra stadsnät, leverantörer med 
flera för att vidga våra kunskaper, öka våra kontaktytor 
samt ta del av andras erfarenheter. Utöver detta är våra 
huvudsakliga samverkansparter beskrivna nedan:

Västlänk är en förening som består av tjugo stadsnätsägare 
i Västsverige, där vi är en part. Tillsammans har vi investerat 
över två miljarder kronor i nät i våra respektive områden 
och det samlade nätinnehavet skapar förutsättningar för 
att utveckla bredbandsinfrastrukturen i regionen. Fören-
ingen arbetar tillsammans med bransch och region för att 
främja utbyggnaden av fibernät i Västsverige. 

Netwest Sweden AB är det regionala bredbandsbolaget, 
som vi är delägare i. Bolaget har som huvudsakligt uppdrag 
att fungera som en sammanhållande juridisk part för alla 
delägare, vilket ska underlätta för köpare av fiber i hela 
regionen. Istället för att en slutkund med verksamhet i flera 
kommuner ska behöva vända sig till en rad olika kontakt-
personer, kan de vända sig direkt till Netwest. 

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är vår bransch- och 
intresseorganisationorganisation. Deras stöd och support 
gör att vi tillsammans med flera andra stadsnät och nätbyg-
gare enas om standard, avtal och lagtolkningar. 

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Genom vårt varumärke SplitVision ansvarar vi för att det finns ett tryggt och 
säkert nät för datakommunikation i Borås, för såväl privatpersoner som företag 
– nu och i framtiden. Vårt nät är dessutom helt öppet och erbjuder därmed 
kunden full valfrihet och flexibilitet.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2019
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FOKUSOMRÅDEN 2019

Fortsatt utbyggnad av fibernätet
Vi fortsätter arbeta med att ansluta nya villor och hushåll i 
områden där vi redan byggt nät, för att förtäta ytterligare 
och på så vis utnyttja redan gjorda investeringar. Därutöver 
finns det fortfarande några mindre oexploaterade områ-
den, som vi kommer titta vidare på under 2019. Målet är att 
ha 18 000 ansluta kunder i vårt öppna stadsnät år 2020.

Samtidigt bygger vi kontinuerligt ut vårt nät till företag 
som har behov av punkt till punkt-förbindelser. Vi ser en 
ökad efterfrågan och genom projektet Framtidens nät 
analyserar vi hur vi kan möta detta på ett tryggt och 
effektivt sätt. 

Högre aktiveringsgrad i det öppna stadsnätet
Vi jobbar vidare med att öka anslutningsgraden i vårt 
öppna stadsnät. Idagsläget har 14 700 anslutna kunder 
möjlighet att köpa tjänster, varav 10 600 gör ett aktivt val 
och beställer tjänst. Framför allt är det hyresgäster i 
flerfamiljsfastigheter som inte köper någon tjänst och vi 
kommer därför under året satsa på att försöka nå denna 
målgrupp med tydlig information kring det öppna stadsnä-
tet. Målet är att 12 600 köper tjänster 2020. 

Fler tjänsteleverantörer i det öppna stadsnätet
Under 2019 fortsätter vi också det kontinuerliga arbetet 
med att öka antalet tjänsteleverantörer i vår öppna 
plattform. Planen är att ytterligare två tjänsteleverantörer 
ska ansluta sig i början av 2019.

Utöka samarbete med övriga aktörer 
Fokus för 2019 kommer också vara att utveckla informa-
tionutbytet och samarbetet med en rad olika aktörer i 
Borås. 

Kommunens byggherrer och fastighetsägare är bra 
samarbetspartners, eftersom det byggs oerhört mycket i 
staden för tillfället. För hyresgästernas och bostadsrättsin-
nehavarnas bästa är det viktigt att vi i ett tidigt skede kan 
informera om fördelarna med att välja en öppen plattform.

Även samarbetet mellan våra kommunala bolag och 
förvaltningar har potential att öka. Flera bostadsbolag har 
redan helhjärtat gått in i ett samarbete med oss och 
anslutit sina fastigheter till vårt öppna stadsnät, men vi ser 
att vi kan samarbeta mer inom koncernen. För detta 
behöver vi dels vara  mer tillgängliga och marknadsföra 
våra tjänster mer, dels vara öppna för att anpassa våra 
tjänster så att de passar för Borås Stads bolag och förvalt-
ningar. 

Fiberföreningar
Ytterligare en viktig målgrupp är de fiberföreningar som 
finns i Borås. De är i huvudsak föremål för särskilda kommu-
nala och regionala insatser, genom olika former av riktat 
stöd till fiberföreningar, men vi har möjlighet att hjälpa till 
med utbyggnaden på olika vis. Dels kan vi bygga nätinfra-
strukturen, dels kan vi ta rollen som kommunikationsope-
ratörer i ett redan byggt nät. Båda alternativen innebär att 
föreningen får tillgång till vårt öppna stadsnät. Därutöver 
kan vi erbjuda de fiberföreningar som redan byggt ett nät 
att vi tar över nätet mot ekonomisk kompensation.

Datacenter Viared  – en ny serverhall
Vi kommer under 2019 bygga ett nytt datacenter.
Såväl tjänsteleverantörer som näringsliv har efterfrågat 
möjligheten att köpa en redundant tjänst av oss, det vill 
säga ha data på flera olika fysiska platser. Ytterligare en 
anledning till att vi vill etablera en ny serverhall är att vår 
nuvarande har begränsade expansionsmöjligheter. 

Driftsäkrar vårt nät
Vi kommer intensifiera arbetet med att driftsäkerhetsan-
passa vårt nät, enligt föreskriften PTS 2015:2, vars syfte är 
att marknadens aktörer ska bedriva ett långsiktigt och 
kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. En viktig del i arbetet är 
att klassificera anslutningar utifrån hur många som blir 
påverkade vid ett driftsavbrott och utifrån resultatet arbeta 
med förebyggande åtgärder. Vi har skapat en projektgrupp 
för detta arbete.

Vi utvecklar en ny öppen plattform
Morgondagens utveckling inom IT-branschen är IOT, 
Internet of things. Det innebär att vardagsföremål (såsom 
hushållsapparater, kläder, fordon och byggnader) förses 
med inbyggda elektroniska delar, så att föremålen kan 
sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och 
därefter utbyta data. Vi kommer under 2019 komplettera 
vårt fibernät med LoRaWan-teknik, vilken möjliggör en helt 
ny typ av kommunikation via sensorer.

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

   
        Vi kommer under 2019 bygga ett nytt 
datacenter. Såväl tjänsteleverantörer som 
näringsliv har efterfrågat möjligheten att 
köpa en redundant tjänst av oss, det vill 
säga ha data på flera olika fysiska platser.

” 
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KUNDTJÄNST
Kundtjänst är en viktig och central funktion för bolaget och 
ofta våra kunders första kontakt, såväl privat- som före-
tagskunder. Vi jobbar därför efter vår vision om god service 
och med att sätta kunden i fokus. Målet är att ha nöjda 
kunder som känner sig sedda och hörda.

Utöver vårt kunduppdrag fungerar vi också som service-
funktion mot bolaget som stort. Vi arbetar även tätt ihop 
med en rad samarbetsparners, såsom exempelvis Borås 
Elhandel. 

FOKUSOMRÅDEN 2019

Tydligare fakturor
Vi fortsätter det arbete som vi påbörjade 2018 – nu med att 
förtydliga vem som är avsändare. Kunderna har utmaning-
ar med att särskilja de räkningar de får från oss och de från 
elhandlaren. Utmaningen gäller hela branschen. 

Utvecklar Mina Sidor
Planen är att förbättra informationen på Mina Sidor, så att 
tillgängligheten för kunden ökar. I samband med detta 
kommer vi också att lansera en mer trygg inloggning via 
BankId. Detta har efterfrågats av kunder och det känns 
mycket positivt att vi nu kan möta deras behov och 
önskemål.

Rekrytering
Under våren 2019 går två handläggare i pension, vilket 
innebär att vi behöver rekrytera ny personal. Fokus vid 
rekryteringen kommer vara att hitta en person som har 
intresse för teknik och system, eftersom arbetet på kund-
tjänst innebär många administrativa uppgifter, liksom 
arbete i vårt avancerade kundadministrationssystem.

Creditsafe integreras med vårt kundsystem
Under 2019 har vi som mål att anpassa vårt kundadminist-
artionssystem med en integration mot Creditsafe, det 
bolag vi idag använder för att ta kreditupplysningar på våra 
kunder. Tanken är att kreditupplysningsprocessen då blir 
mer användarvänlig för handläggarna på kundtjänst.

Webben får nytt liv
Under 2019 är det dags att uppdatera vår webb, som 
årligen besöks av drygt 30 000 användare. Det huvudsak-
liga syftet är att öka tillgängligheten för kunderna. 

NKI-undersökning 
Vi kommer att genomföra en kundundersökning under 
vintern 2018 och analys arbetet kommer pågå en bit in i 
2019. Utifrån resultatet kommer vi att identifiera områden 
att jobba vidare med. Vi ser fram emot att höra vad kun-
derna tycker om oss och vad vi har för möjlighet att 
förbättra oss ytterligare.

Elhandlarcentrisk marknadsmodell 
En stor del i vår omvärldsbevakning 2019 kommer handla 
om den nya elhandlarcentriska modell, som diskuterats för 
branschen i flera år och som är tänkt att sjösättas 2021.  

Planen är att göra det enklare för kunden genom att denne 
enbart ska behöva ha kontakt med sin elhandlare, inte 
både elhandlaren och elnätsbolaget som det ser ut idag. 
Detta innebär att vi kommer förlora såväl kundserviceupp-
draget som faktureringen, vilket givetvis gör att vi funderar 
över vår avdelnings funktion framöver. Information om 
projektet kommer löpande ifrån Energiföretagen och 
Svenska kraftnät, men vi upplever att det fortfarande är 
mycket som är oklart. Vi följer utvecklingen med stort 
intresse. 
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PERSONAL
Personalenheten utvecklar, samordnar och ansvarar för 
bolagets personalpolitik och arbetsgivaransvar. Avdelning-
en uppgift är också att stödja och ge bästa möjliga service 
till verksamheten i det operativa dagliga HR-arbetet och i 
det strategiska organisationsutvecklingsarbetet. 

Arbetsområdena omfattar bland annat personalpolitiska 
riktlinjer och interna HR-processer, rekrytering, övergripan-
de kompetensutvecklingsfrågor, lönebildning, löneadmi-
nistration, lönesystem, tjänstepension och försäkringar, 
lagar och avtal, fackliga förhandlingar, arbetsrättsliga 
frågor, utbildning, arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

FOKUSOMRÅDEN 2019

Lönekartläggningen effektiviseras
Vi arbetar aktivt med arbetsvärdering, analys och lönekart-
läggning för att motverka osakliga skillnader i lön och 
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män, i linje 
vad med diskrimineringslagen kräver. Från 2017 har kraven 
skärps och processen blivit betydligt mer omfattande och 
vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla arbetet så 
processen effektiviseras, men med bibehållen kvalitet. 
Detta arbete kommer fortsätta under 2019. 

Fokus på arbetsmiljön 
För att säkerställa att bolaget lever upp till de krav som 
ställs i arbetsmiljölagstiftningen, både vad gäller fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö, krävs en ständigt pågående 
process i verksamheten. Detta innebär bland annat att vi 
dagligen genomför riskanalyser av arbetsmoment. Arbets-
miljöfrågor är också en stående punkt på agendan vid 

arbetsplatsträffar och såväl skyddsronder som personalen-
kätundersökning genomförs kontinuerligt. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en lika viktig del 
inom bolagets SAM-arbete som den fysiska arbetsmiljön. 
För bolaget är det viktigt med ”ett hållbart arbetsliv”, där 
bland annat samverkan, arbetsklimat, företagskultur, 
kommunikation, ledarskap och god balans mellan arbets-
tid och fritid bidrar till medarbetarnas upplevelse av 
bolaget som en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 är det 
därför fortsatt fokus på genomlysning av den organisato-
riska och sociala arbetsmiljön.

Utbildningar
Varje år genomför vi på bolaget arbetsmiljörelaterade 
utbildningar, såväl riktade utifrån befattningsspecifika 
behov samt allmänna arbetsmiljöutbildningar. 
Under 2018 startade vi ett utbildningsprogram med fokus 
på arbetsmiljö, som samtliga anställda fick ta del av. Stora 
delar utfördes under 2018, men arbetet kommer fortsätta 
och fördjupas under 2019. Under året planerar vi  också att 
genomföra en vägutbildning. 

Digitalisering pågår
Under 2019 kommer vi att prioritera en översyn av de 
befintliga system som används idag inom HR-administra-
tionen. Syftet är att utveckla, komplettera eller ersätta 
systemen för att modernisera och effektivisera arbetet. 
Överlag kommer HR-processerna att genomgå en genom-
lysningen, för att identifiera vilka moment som kan 
digitaliseras. Bland annat berörs rekryteringsprocessen och 
introduktionsprocessen.
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INTERN IT
Borås Elnät har, likt många andra kommunala el- och 
energibolag, en förhållandevis liten organisation men 
samtidigt ett stort IT-beroende av flera komplexa system 
som ska samarbeta.

IT-avdelningen har arbetat aktivt och målmedvetet med att 
höja och modernisera bolagets interna IT-struktur. Vårt mål 
är att den ska hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet 
och flexibilitet. För att nå detta mål har vi arbetat med tre 
grundfilosofier: standardisera, automatisera och förenkla.

FOKUSOMRÅDEN 2019

Standardisering för effektivare arbete
Standardiseringen innebär att Borås Elnät till så stor del 
som möjligt använder standardsystem och att vi inte 
förlitar oss på egenutvecklade eller udda program och 
system. Som exempel har vi ett fåtal olika modeller/fabrikat 
av datorer, servrar och skrivare och vid uppgraderingar 
försöker vi hålla oss till samma eller liknande hårdvara. 
Detta minskar supportbehoven och ökar igenkänningsfak-
torn för användarna. Uttalad standard finns för mobiltelefo-
ner, datorer, skrivare, servrar och switchar. 

En hög nivå av standardisering gör det enkelt att automati-
sera vissa flöden såsom installationer, konfigurationer och 
uppdateringar av program och operativsystem. Vi har 
avsevärt förkortat tiden mellan beslutet att en anställd ska 
få en ny dator till att den nya datorn är redo att användas. 
Dessutom sköts numera nästan all programinstallation och 

alla uppdateringar helt centralt, vilket markant har minskat 
manuella fel under programinstallationer. 

Uppdaterad systemmiljö
Vi kommer under våren-sommaren 2019 uppdatera vår 
servermiljö, enligt den plan vi har haft under flera år. Vi står 
nu bättre rustade att kunna motsvara de ökade krav som 
organisationen har på snabb, stabil och flexibel IT-leverans. 

Hemtagning av drift
Vi kommer under våren/sommaren 2019 titta på vilka fler 
system vi kan ta över, för att underlätta för framtida 
integrationer.

Fortsatt fokus på mobilitet och säkerhet
Under hösten 2018 kommer vi göra en säkerhetsgenomlys-
ning av IT-systemet, liknande den vi gjorde för tre år sedan. 
Tanken är att  externa aktörer ska undersöka dels vad vi har 
gjort bra, dels vad som behöver förbättras. Det kommer 
resultera i en rapport över nuläget och en att-göra lista 
med säkerhetspunkter.

Det övergripande säkerhetsarbete som påbörjades 2016 
fortsätter några år till. Vi utför flera projekt som fokuserar 
på att förbättra vår IT-säkerhet. Dessa innefattar säkerhet 
på nätverket, klienter, och servrar, men även program och 
fjärråtåkomst till dessa. Syftet är att kunna hjälpa våra 
medarbetare att ta steget in i en mer mobil miljö, något vi 
tror kommer att efterfrågas framöver. Målet är att kunna 
leverera en mobil plattform men fortfarande försöka hålla 
det så enkelt som det går utan att tumma på säkerheten.
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EKONOMI
Ekonomiavdelningen ansvarar för bolagets redovisning och 
all ekonomisk rapportering på företags- och affärsområdes-
nivå. Avdelningen ansvarar också för drift och utveckling av 
affärssystem och system för projektadministration. Att 
fungera som support, bollplank och problemlösare i ekono-
miadministrativa ärenden är även det en viktig funktion för 
avdelningen.

Resultatredovisning
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat särredovi-
sas de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. Detta dels 
för att leva upp till myndighetskrav på separat ekonomisk 
rapportering för den ursprungliga kärnverksamheten 
eldistribution, dels för att säkerställa och tydligt kommuni-
cera affärsområde Stadsnäts ekonomiska självständighet.

Bolagets gemensamma funktioner personal-, ekonomi- och 
kundadministration samt intern IT är också avskilda struktu-
rer ur redovisningssynpunkt. Detta för att affärsområde 
Stadsnäts nyttjande och ”köp” av dessa tjänster ska kunna 
administreras och prissättas på ett både rationellt och korrekt 
sätt.

FOKUSOMRÅDEN 2019

Översyn av ekonomiska uppföljningsverktyg 
Borås Stads starka utveckling med nya områden för 
industrietablering och bostäder har rejält ökat de totala 
investeringsutgifterna för bolaget de senaste åren. Det har 
samtidigt medfört att många projekts ekonomiska kom-
plexitet har ökat och vi behöver därför göra det enkelt för 
medarbetare att få tag på ekonomiska utdata, via uppfölj-
nings- och rapportverktyg. 

Under hösten 2018 startade vi därför en översyn av detta 
arbete, vilken kommer fortsätta under 2019. Bland annat 
undersöker vi outnyttjad struktur i Unit4 Business World, 
färdiga rapporter i QlikView, samt möjligheter till parallell 
informationsinhämtning för investeringsprojekt ur andra 
berörda system.

Översyn och revidering av internkontrollplan
Bolagets internkontrollplan har i nuvarande form ett flertal 
år på nacken. Målsättningen är därför att avsluta påbörjad 
översyn och lägga fram ett förslag på reviderad plan till 
bolagets ledning och styrelse före halvårsskiftet 2019.

Affärssystemet Unit4 Business World
Anläggningsredovisningen i systemet behöver bli mer 
användarvänlig, särskilt vad gäller rapportuttag för 

avstämning, uppföljning och analys. Anläggningsmodulen 
är ett mycket bra och kraftfullt verktyg, men just därför är 
det också relativt krävande och det tar tid att lära sig 
hantera det. Detta blir en fortsatt utmaning också under 
2019.

Systemet omfattar, efter uppgraderingen 2015, också ett 
mer utvecklat och lättillgängligt budget- och prognosverk-
tyg. Den uppdaterade planen är att vi under andra kvarta-
let 2019 ska genomföra en förstudie och en parameterupp-
sättning, för att sedan successivt under året börja använda 
verktyget i organisationen. Det är ett prioriterat mål för oss 
att leda implementeringen av det här verktyget i bolaget.

En ny uppgradering av systemet står för dörren, men är 
tänkt att genomföras först andra kvartalet 2020. Dessförin-
nan, under försommaren 2019, ska vi utveckla systemets 
möjlighet att hantera leverantörers e-fakturor.

Business Intelligence-systemet QlikView
För att budgetansvariga i organisationen ska kunna ha god 
ekonomisk framförhållning, möjlighet att kräva ansvar och 
ha tillförlitliga beslutsunderlag krävs att de har tillgång till 
anpassade rapporter i QlikView-applikationer, vilka bygger 
på grunddata från Unit4 Business World. I takt med att 
organisationens förutsättningar förändras behöver också 
QlikView anpassas till vår verksamhet. Fortfarande finns det 
i olika grad en viss eftersläpning och att komma till rätta 
med det är ytterligare ett prioriterat mål.

Ekonomiavdelningen
Vi har under en tid arbetat för att säkerställa återkomman-
de ekonomiadministrativa rutiner, vilket innebär att minst 
två medarbetare ska ha nödvändig kompetens för att 
hantera återkommande ekonomiadministrativa rutiner av 
större betydelse. Under 2019 är det ett viktigt för oss att 
slutföra de återstående steg som krävs. 

Sedan några år tillbaka har avdelningens medarbetare mer 
uppdelat mellan sig svarat för, och kommunicerat kring, de 
båda affärsområdena och de administrativa stödfunktio-
nernas redovisningsstrukturer. Ett mer definierat och 
fördelat proaktivt ansvar inom avdelningen har varit, och är 
fortfarande, ett starkt motiv bakom den här utvecklingen, 
men avsikten har också varit att budget- och projektansva-
riga i bolaget ska ha en specifikt kontaktperson hos oss. 
Här är det nära och framgångsrika samarbetet med 
affärsområde Stadsnät ett mycket bra exempel på vad det 
inneburit när utvecklingstakten är intensiv och verksamhe-
ten behöver ett konsekvent och proaktivt ekonomiadmi-
nistrativt stöd.
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BUDGET 2019
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RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB

1) Budgeterade intäkter omfattar en tariffhöjning på 4,9 procent för  
 eldistributionavgifter från och med den 1 april.
2) Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya      
 anläggningar och som prissatts till de sammanlagda utgifterna för personal och utgifter för de övriga  
 interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.
3) Budgeterade/prognosticerade övriga intäkter 2018 inkluderar fakturerat ombyggnadsuppdrag från Borås 
Stad på cirka 35 mkr (Viared Östra). 
4) I juni beslutade riksdagen om nya ränteavdragsbegränsningar. Istället för att få avdrag för alla bolagets 
räntekostnader är huvudregeln från och med räkenskapsåret 2019 att man får avdrag för räntor upp till max 
30 procent av bolagets EBITDA. I gengäld så sänks bolagsskatten. EBITDA (från engelskans; Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, ned-
skrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Den här lagändringen påverkar inte bolagets möjlighet 
att för 2019 få avdrag för de totala räntekostnaderna i kommande inkomstskattedeklaration. 30 procent av 
bolagets EBITDA i budget 2019 = 39 030 tkr.
5) Budgeterat resultat för 2019 ligger i nivå med prognosticerat resultat för 2018, om man från det resultatet 
räknar bort den engångsintäkt om cirka 35 mkr som faktureras för ombyggnadsuppdraget för Borås Stad - 
redovisas under Övr. intäkter enligt not 3 ovan. 

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS 
2018

 BUDGET  
2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 308 645 248 650 262 120 269 320
Förändring pågående arbete -274 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 14 812 17 660 14 410 15 910
Övriga intäkter 8 876 43 320 45 040 9 590
Summa intäkter 332 059 309 630 321 570 294 820

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 55 547 55 949 52 300 57 350
Övriga externa kostnader 44 490 45 776 41 940 45 610
Personalkostnader 56 891 60 900 59 920 61 760
Avskrivningar av anläggningstillgångar 
enligt plan

71 333 83 910 80 790 79 740 

Summa rörelsekostnader 228 261 246 535 234 950 244 460
RÖRELSERESULTAT 103 798 63 095 86 620 50 360

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 92 100 130 120
Räntekostnader 7 207 9 790 7 980 9 340

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 96 683 53 405 78 770 4) 41 140

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan

 
-66 741 0 0 0

Lämnat koncernbidrag -29 867 0 0 0

RESULTAT FÖRE SKATT 75 53 405 78 770 5 41 140

Belopp i tusental kronor.

1)

2)

3)

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2019
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RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB

1) Budgeterade intäkter omfattar en tariffhöjning på 4,9 procent för  
 eldistributionavgifter från och med den 1 april.
2) Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya      
 anläggningar och som prissatts till de sammanlagda utgifterna för personal och utgifter för de övriga  
 interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.
3) Budgeterade/prognosticerade övriga intäkter 2018 inkluderar fakturerat ombyggnadsuppdrag från Borås 
Stad på cirka 35 mkr (Viared Östra). 
4) I juni beslutade riksdagen om nya ränteavdragsbegränsningar. Istället för att få avdrag för alla bolagets 
räntekostnader är huvudregeln från och med räkenskapsåret 2019 att man får avdrag för räntor upp till max 
30 procent av bolagets EBITDA. I gengäld så sänks bolagsskatten. EBITDA (från engelskans; Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, ned-
skrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Den här lagändringen påverkar inte bolagets möjlighet 
att för 2019 få avdrag för de totala räntekostnaderna i kommande inkomstskattedeklaration. 30 procent av 
bolagets EBITDA i budget 2019 = 39 030 tkr.
5) Budgeterat resultat för 2019 ligger i nivå med prognosticerat resultat för 2018, om man från det resultatet 
räknar bort den engångsintäkt om cirka 35 mkr som faktureras för ombyggnadsuppdraget för Borås Stad - 
redovisas under Övr. intäkter enligt not 3 ovan. 

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS 
2018

 BUDGET  
2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 308 645 248 650 262 120 269 320
Förändring pågående arbete -274 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 14 812 17 660 14 410 15 910
Övriga intäkter 8 876 43 320 45 040 9 590
Summa intäkter 332 059 309 630 321 570 294 820

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 55 547 55 949 52 300 57 350
Övriga externa kostnader 44 490 45 776 41 940 45 610
Personalkostnader 56 891 60 900 59 920 61 760
Avskrivningar av anläggningstillgångar 
enligt plan

71 333 83 910 80 790 79 740 

Summa rörelsekostnader 228 261 246 535 234 950 244 460
RÖRELSERESULTAT 103 798 63 095 86 620 50 360

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 92 100 130 120
Räntekostnader 7 207 9 790 7 980 9 340

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 96 683 53 405 78 770 4) 41 140

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan

 
-66 741 0 0 0

Lämnat koncernbidrag -29 867 0 0 0

RESULTAT FÖRE SKATT 75 53 405 78 770 5 41 140

Belopp i tusental kronor.

1)

2)

3)

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2019 Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 201924

RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

1) Budgeterade intäkter omfattar en tariffhöjning på ca 4,9 procent för  
 eldistributionavgifter från och med 1 april.
2) Budgeterade/prognosticerade Övriga externa intäkter 2018 inkluderar fakture-
rat ombyggnadsuppdrag från Borås Stad på ca 35 mkr (Viared Östra).
3)  Budgeterade resultat för 2019 ligger i nivå med prognosticerat resultat för 2018, 
om man från det resultatet räknar bort den engångsintäkt på ca 35 mkr, som 
faktureras för ombyggnadsuppdraget från Borås Stad - redovisas under Övriga 
externa intäkter enligt not 2 ovan. 

Belopp i tusental kronor.

1)

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS
2018

 BUDGET  
2019

Rörelsens intäkter
Eldistribution 175 633 182 220 185 000 194 700
Anslutningsavgifter 38 520 6 000 7 000 6 000
Externa entreprenader 9 585 2 500 5 000 2 500
Övriga externa intäkter 1 151 35 500 2) 36 500 700
Interna intäkter 903 1 000 700 700
Summa intäkter 225 792 227 220 234 200 204 600

Rörelsens kostnader
Drift, underhåll, försäljning, personal  
och entreprenader

44 047 43 690 43 750 44 750

Överliggande nät (nätavgift till Vattenfall) 33 641 34 600 34 600 34 600
Förlustenergi (kompensation, "distributionsspill”) 5 370 6 000 6 000 8 000
Myndighetsavgifter  
(säkerhet, nationell beredskap, nätövervakning)

2 626 2 700 2 700 2 800

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 4 772 6 480 5 140 5 880
Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd)

9 310 8 640 7 220 9 130

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 34 969 40 760 39 380 41 380
Summa rörelsekostnader 134 735 142 870 138 790 146 540
RÖRELSERESULTAT 91 057 84 350 95 410 58 060

Finansiella poster
Räntekostnader 4 630 6 140 4 930 5 890
Summa finansiella poster 4 630 6 140 4 930 5 890

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 86 427 78 210 90 480 3) 52 170
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS 
2018

 BUDGET  
2019

Rörelsens intäkter
Nät- och relationsavgifter samt tjänster 52 256 48 030 55 220 56 320
Anslutningsavgifter 32 381 9 900 9 900 8 800
Övriga externa intäkter 378 0 0 0
Interna intäkter 270 50 50 50
Summa intäkter 85 285 57 980 65 170 65 170

Rörelsens kostnader
Drift, underhåll, försäljningskostnader,  
personalkostnader, ledning och planering

33 391 33 345 30 620 31 950

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 2 550 2 620 2 620 2 690
Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd)

3 940 3 810 3 190 3 710

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 32 993 39 750 37 800 34 700
Summa rörelsekostnader 72 874 79 525 74 230 73 050
RÖRELSERESULTAT 12 411 -21 545 -9 060 -7 880

Finansiella poster
Räntekostnader 2 155 3 260 2 650 3 050
Summa finansiella poster 2 155 3 260 2 650 3 050

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 10 256 -24 805 -11 710 -10 930

1) Forceringen av projekt Bredband 2020 medförde en stark positiv resutatutveck-
ling 2016 och 2017, då merparten av anslutningsavgiftsintäkterna i projektet föll ut. 
Från och med 2018 får istället de stora avskrivnings- och räntekostnader som 
utbyggnadsprojektet för med sig ett kraftigare genomslag. Detta driver ner 
resultatutvecklingen de närmsta åren till dess intäktsutvecklingen successivt 
”hinner ikapp”.    

Belopp i tusental kronor.

1)
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BALANSRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR UTFALL  
2017-12-31

 BUDGET  
2018-12-31

PROGNOS
2018-12-31

 BUDGET  
2019-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt 1 411 1 099 1 099 786
Aktiverade utgifter för dataprogram 505 500 1 180 9 908
Summa 1 916 1 599 2 279 10 694

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 61 129 58 360 58 320 58 015
Tekniska anläggningar och maskiner 1 051 622 1 213 402 1 114 888 1 320 420
Inventarier, verktyg och installationer  11 514 35 680 42 790 52 590
Pågående nyanläggning 3 582 58 000 73 237 0
Summa 1 127 847 1 365 442 1 289 235 1 431 025

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar intresseföretag 142 142 142 142
Summa 142 142 142 142
Summa anläggningstillgångar 1 129 905 1 367 183 1 291 656 1 441 861

Omsättningstillgångar
Materiallager 2 562 1 400 2 600 2 600
Pågående arbeten 524 500 524 524
Summa 3 086 1 900 3 124 3 124

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 62 952 95 000 65 000 65 000
Fordringar hos koncernföretag 3 495 1 000 4 000 4 000

Övriga fordringar 8 975 2 000 9 000 9 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 305 20 000 26 000 26 000
Summa 101 727 118 000 104 000 104 000

Summa omsättningstillgångar 104 813 119 900 107 124 107 124

SUMMA TILLGÅNGAR 1 234 718 1 487 083 1 398 780 1 548 985
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EGET KAPITAL OCH SKULDER UTFALL  
2017-12-31

 BUDGET  
2018-12-31

PROGNOS
2018-12-31

 BUDGET  
2019-12-31

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000
Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000
Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 0 91 580 0 78 770
Periodens resultat 0 53 405 78 770 41 140
Summa 0 144 985 78 770 119 910

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 342 482 275 741 342 842 342 842
Summa 342 482 275 741 342 842 342 842

Långfristiga skulder
Reverslån Borås Stad 255 000 275 000 255 000 205 000

Checkräkningskredit, koncernkonto 343 333 567 357 488 168 647 233

Summa 598 333 842 357 743 168 852 233

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 54 422 50 000 50 000 50 000
Skuld till koncernföretag 54 201 2 000 6 000 6 000
Skuld till Borås Elhandel – samfakturering 106 800 90 000 98 000 98 000
Övriga skulder 1 192 2 000 2 000 2 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 288 10 000 8 000 8 000
Summa 223 903 154 000 164 000 164 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 234 718 1 487 083 1 398 780 1 548 985

Belopp i tusental kronor.
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EKONOMISKA NYCKELTAL
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS
2018

 BUDGET  
2019

Resultaträkning
Omsättning 317 521 297 970 307 160 278 910
Resultat före dispositioner och skatt 96 683 53 405 78 770 41 140
Årets resultat 0 53 405 78 770 41 140

Balansräkning
Balansomslutning 1 234 718 1 487 083 1 398 780 1 548 985
Obeskattade reserver 342 482 275 741 342 842 342 842
Eget kapital 70 000 214 985 148 770 189 910

Övriga nyckeltal
Omsättning per anställd 3 608 3 244 3 490 3 206
Rörelsemarginal, % 1) 28,7 21,6 28,2 18,1

Resultatmarginal, % 2) 30,4 18,3 25,6 14,8

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 9,1 4,6 6,6 3,4
Räntabilitet på eget kapital, % 4) 31,1 13,2 18,6 9,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 11,2 10,9 157,5 82,3

Kassalikviditet, % 6) 45,0 16,4 63,4 63,4
Soliditet, % 7) 27,3 28,9 29,8 29,5
Eget kapital av omsättningen, % 8) 106,2 147,3 135,5 164,0

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,26 0,2 0,2 0,18

Räntetäckningsgrad, ggr 10) 14,4 6,5 10,9 5,4
Skuldränta, % 11) 0,8 0,8 0,7 0,7
Skuldsättningsgrad, % 12) 249 246 236 239

Belopp i tusental kronor.

1) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.
2)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	i	procent	 
 av omsättningen.
3)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
 kostnader i procent av genomsnittet av ingående och  
 utgående balansomslutning. 
4)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	i	procent	av		
 genomsnittet av ingående och utgående balans för summa  
 eget kapital plus 78 procent av de obeskattade reserverna.
5)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
 kostnader i procent av genomsnittet för summan av ingående  
 och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.
6) Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av  
 de kortfristiga skulderna.

7) Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av  
 balansomslutningen.
8) Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av  
 omsättningen. 
9) Omsättning dividerad med balansomslutningen.
10) Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
	 kostnader	i	förhållande	till	de	finansiella	kostnaderna.	
11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 78 procent av  
 de obeskattade reserverna.
12) Summa skulder plus 22 procent latent skatteskuld av obeskattade  
 reserver i förhållande till eget kapital plus 78 procent av de  
 obeskattade reserverna.
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FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB

TILLFÖRDA MEDEL UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS
2018

 BUDGET  
2019

Internt tillförda medel
Rörelseresultat före dispositioner och skatt 96 683 53 405 78 770 41 140
Avskrivningar som belastar årets resultat 71 333 83 910 80 790 79 740
Betald skatt -75 0 0 0
Ökning av långfristiga skulder 86 954 0 144 835 109 065
Summa tillförda medel 254 895 137 315 304 395 229 945

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar 266 846 270 557 242 541 229 945
Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0
Koncernbidrag 29 867 0 0 0
Summa använda medel 296 713 270 557 242 541 229 945

Förändring av rörelsekapitalet - 41 818 - 133 242 61 854 0

SPECIFIKATION ÖVER  
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten 862 0 38 0
Förändring kortfristiga fordringar 178 0 1 913 0

Förändring likvida medel och outnyttjad check 0 - 157 242 0 0

Summa förändring omsättningstillgångar 1 040 - 133 242 1 951 0

Förändring kortfristiga skulder 42 858 0 -59 903 0

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING - 41 818 - 133 242 61 854 0

Belopp i tusental kronor.
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INVESTERINGAR
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL  
2017

 BUDGET  
2018

PROGNOS
2018

 BUDGET  
2019

Älvsborgskullen mottagningsstation 474 1 800 3 712 500
Getängen mottagningsstation 185 2 550 213 4 900
Viared mottagningsstation 0 0 745 1 500
Vinrankan mottagningsstation 3 045 0 0 0

Sobacken mottagningsstation 22 120 0 3 017 0

Kyllared mottagningsstation 5 192 57 950 61 845 1) 10 000
Övriga mottagningsstationer 0 1 200 0 0
Sandlid fördelningsstation 30 0 750 4 000
Ålgården fördelningsstation 2 056 0 418 200
Övriga fördelningsstationer 0 0 0 200
Nätstationer 4 721 9 400 5 150 8 000
Högspänningsnät 130/145 kV 60 204 46 300 68 827 2) 77 000
Högspänningsnät 10 kV 21 898 20 200 10 337 10 600
Lågspänningsnät 0,4 kV 9 017 10 150 8 250 10 150
Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system 5 050 13 850 9 325 3) 16 600
Summa Affärsområde ELNÄT 133 992 163 400 172 589 143 650

Nätutbyggnad 123 726 72 985 61 472 4) 53 795
Nytt Datacenter i Viared 0 31 122 6 200 5) 24 400
Central teknik, verktyg och övrig utrustning 4 433 3 050 1 170 8 100
Summa Affärsområde STADSNÄT 128 159 107 157 68 842 86 295

Vinrankan ny förrådsbyggnad  4 695 0 170 0
Vinrankan solpaneler på förrådsbyggnadstak 0 0 940 0
Summa övriga investeringar 4 695 0 1 110 0

TOTALT 266 846 270 557 242 541 229 945

Belopp i tusental kronor.

1) Avser ny mottagningsstation i Kyllared, inklusive transformator och inskarvning.
2) Avser omfattande kabelförläggningar för sträckor mellan Sobacken, Kyllared, Vinrankan och Viared Östra.
3) Omfattar bland annat mätsystem för direktmätning.
4) Omfattar till större delen avslutade delar i projekt Bredband 2020.
5) Projektet förskjuts i tid, men upphandling var klar i september 2018 och sutbesiktning är planerad till maj 2019.
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Inkubatorn i Borås  
En del av Borås stad 
 

 BudgetBud      BudgetBudge  
 

Rörelsens intäkter   

Västra Götalandsregionen       3 100 000 kr  

Borås Stad      2 600 000 kr  

Vinnova      1 200 000 kr  

Högskolan i Borås      1 100 000 kr  

Borås Regionen          300 000 kr 

COSME (EU)          590 000 kr  

VINK (projekt)          720 000 kr  

Fakturerade intäkter       2 230 000 kr  

Summa intäkter     11 840 000 kr  
 

 

 

Rörelsens kostnader   

Lokal- o fastighetskostnader -    2 660 000 kr  

Förbrukningsinventarier/material -       310 000 kr  

Kostnader för transport och resor -       380 000 kr  

Reklam, PR, försäljningskostnader -       250 000 kr  

Tele och post -         90 000 kr  

Försäkringar / förvaltningskostnader -       290 000 kr  

Konsultkostnader -       370 000 kr  

Övriga externa tjänster, kostnader -       210 000 kr  

Personalkostnader -    7 250 000 kr  

Avskrivningar -          20 000 kr  

Summa kostnader -  11 830 000 kr  
 

 

        Rörelseresultat: ~ 10 000 kr 

Budget 2019 Inkubatorn i Borås 
AB 
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Ett kommunalt bolag i Borås 

 
Verksamhetsplan 
 
 
Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
 
Under 2018 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar. Vi är nu uppe i ca 
310 klara badrum. Som det ser ut nu kommer projektet pågå till slutet av 2019. 
Takrenovering av 9 st plåttak i Borgstena och på Sik är påbörjat lite smått under hösten. Vi 
smetar ut projektet och genomför det etappvis fram till 2021. 
Balkongrenoveringar påbörjas under 2019. En större genomgång med fasadmålning kommer 
genomföras under 2019. 
 
 
Nyproduktion 
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av 
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser 
avsätts i ärendet. 
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här 
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder och tänker oss bygga 20 lägenheter i taget. 
Ett första projekt med 20 lägenheter finns inlagda i budget med färdigställande under 2020. 
 
 
Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt verksamhetsledningssystem är reviderat av RISE (SP) och vi har fortsatt en certifiering enligt 
ISO 14001:2015. Ledningssystemet drivs tillsammans med 4 andra bostadsbolag i 4 andra 
kommuner. Läs mer på 7miljo.se. 
 
 
Framtid 
Vi känner tillförsikt inför framtiden på både kort och lång sikt med få eller inga vakanser. Vi har 
inte haft några vakanser i år heller. 
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i 
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
 
Ekonomi 
Bolaget redovisar enligt K2. Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets 
ekonomiska utveckling fram t o m år 2023. Prognosen innehåller bokslut 2017, prognos för 2018, 
budget för 2019 samt plan för 2020-23. Denna bygger på ett antal antagande, vilka 
sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos.  
Hyrorna för 2019 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2019.  
 
 
Lån/limit 
Lånen ligger hos Internbanken. Sedan början av 2017 sköts räntesäkringen av Internbanken. 
Inför nyproduktion ansamlar vi kapital på kontot och ser inte behov av limitändringar under 2019. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 17 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 18 
samt plan 19-23. 
- Marknadsvärdering gjord under 2017. Ny marknadsvärdering görs sen höst 2018. 
 
Följande antaganden är gjorda i övrigt: 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 2,8% per år 2019-2023. 
2. Hyror lokaler höjs med 2% per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Vatten & avlopp höjs med 11% 2019 och därefter med 5,5% per år. 
2. Övriga poster höjs med 2% årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 3 500 kkr. per år 2019-2023. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Avskrivningar tillkommer med 2% för byggnader, 5% för markanläggningar o 20% 

för maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 1,8% inklusive 

borgensavgift för 2019, därefter höjs den i några steg fram till 2023. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
Betald bolagsskatt sätts till 22% per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 40. 
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FRISTADBOSTÄDER AB  •  STORA VÄGEN 46  •  BOX 91  •  513 21 FRISTAD  •  TEL 033-22 25 50  •  info@fribo.nu  
Ett kommunalt bolag i Borås 

 
Verksamhetsplan 
 
 
Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
 
Under 2018 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar. Vi är nu uppe i ca 
310 klara badrum. Som det ser ut nu kommer projektet pågå till slutet av 2019. 
Takrenovering av 9 st plåttak i Borgstena och på Sik är påbörjat lite smått under hösten. Vi 
smetar ut projektet och genomför det etappvis fram till 2021. 
Balkongrenoveringar påbörjas under 2019. En större genomgång med fasadmålning kommer 
genomföras under 2019. 
 
 
Nyproduktion 
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av 
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser 
avsätts i ärendet. 
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här 
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder och tänker oss bygga 20 lägenheter i taget. 
Ett första projekt med 20 lägenheter finns inlagda i budget med färdigställande under 2020. 
 
 
Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt verksamhetsledningssystem är reviderat av RISE (SP) och vi har fortsatt en certifiering enligt 
ISO 14001:2015. Ledningssystemet drivs tillsammans med 4 andra bostadsbolag i 4 andra 
kommuner. Läs mer på 7miljo.se. 
 
 
Framtid 
Vi känner tillförsikt inför framtiden på både kort och lång sikt med få eller inga vakanser. Vi har 
inte haft några vakanser i år heller. 
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i 
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
 
Ekonomi 
Bolaget redovisar enligt K2. Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets 
ekonomiska utveckling fram t o m år 2023. Prognosen innehåller bokslut 2017, prognos för 2018, 
budget för 2019 samt plan för 2020-23. Denna bygger på ett antal antagande, vilka 
sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos.  
Hyrorna för 2019 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2019.  
 
 
Lån/limit 
Lånen ligger hos Internbanken. Sedan början av 2017 sköts räntesäkringen av Internbanken. 
Inför nyproduktion ansamlar vi kapital på kontot och ser inte behov av limitändringar under 2019. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 17 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 18 
samt plan 19-23. 
- Marknadsvärdering gjord under 2017. Ny marknadsvärdering görs sen höst 2018. 
 
Följande antaganden är gjorda i övrigt: 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 2,8% per år 2019-2023. 
2. Hyror lokaler höjs med 2% per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Vatten & avlopp höjs med 11% 2019 och därefter med 5,5% per år. 
2. Övriga poster höjs med 2% årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 3 500 kkr. per år 2019-2023. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Avskrivningar tillkommer med 2% för byggnader, 5% för markanläggningar o 20% 

för maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 1,8% inklusive 

borgensavgift för 2019, därefter höjs den i några steg fram till 2023. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
Betald bolagsskatt sätts till 22% per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 40. 
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Resultaträkning

Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2019-2023

Tkr
Budg/Progn

2018
Prognos->

2019 2020 2021 2022 2023
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 37 300 38 344 41 458 42 622 43 786 45 013
Hyresbortfall-bostäder -75 -75 -110 -75 -75 -75
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 725 740 754 769 785 800
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 0 0 0 0 0 0
Övriga hyresintäkter 650 650 650 650 650 650
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 660 660 660 660 660 660
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 39 260 40 319 43 412 44 626 45 806 47 048

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
Lägenhetsunderhåll 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Summa underhållskostnader 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800

Fastighetsskötsel 3 800 3 876 3 979 4 059 4 139 4 222
Reparationer 700 714 738 753 768 783
Fastighetsel 900 918 956 975 995 1 015
Vatten 1 400 1 554 1 669 1 761 1 856 1 957
Sophantering 1 300 1 372 1 472 1 553 1 636 1 726
Uppvärmning 5 200 5 304 5 510 5 620 5 733 5 847
Fastighetsförsäkringar 250 255 274 279 286 291
Fastighetsanknuten administration 3 700 3 774 3 863 3 940 4 019 4 099
Övriga driftkostnader 2 400 2 448 2 515 2 565 2 617 2 669
Summa driftskostnader 19 650 20 215 20 977 21 505 22 048 22 608
Fastighetsskatt bostäder 520 520 520 520 520 520
Fastighetsskatt lokaler 26 26 26 26 26 26
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 26 996 27 561 28 323 28 851 29 394 29 954

DRIFTNETTO 12 264 12 758 15 089 15 775 16 412 17 094

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 000 5 000 5 680 5 680 5 680 5 680
Avskrivning mark anl. 750 750 750 750 750 750
Avskrivning M/I 600 600 600 600 600 600
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 6 350 6 350 7 030 7 030 7 030 7 030

BRUTTORESULTAT 5 914 6 408 8 059 8 745 9 382 10 064

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 5 914 6 408 8 059 8 745 9 382 10 064

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader 3 662 3 413 4 052 5 037 5 347 5 400
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 662 -3 413 -4 052 -5 037 -5 347 -5 400

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664
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Resultaträkning

Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2019-2023

Tkr
Budg/Progn

2018
Prognos->

2019 2020 2021 2022 2023
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 37 300 38 344 41 458 42 622 43 786 45 013
Hyresbortfall-bostäder -75 -75 -110 -75 -75 -75
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 725 740 754 769 785 800
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 0 0 0 0 0 0
Övriga hyresintäkter 650 650 650 650 650 650
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 660 660 660 660 660 660
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 39 260 40 319 43 412 44 626 45 806 47 048

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
Lägenhetsunderhåll 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Summa underhållskostnader 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800

Fastighetsskötsel 3 800 3 876 3 979 4 059 4 139 4 222
Reparationer 700 714 738 753 768 783
Fastighetsel 900 918 956 975 995 1 015
Vatten 1 400 1 554 1 669 1 761 1 856 1 957
Sophantering 1 300 1 372 1 472 1 553 1 636 1 726
Uppvärmning 5 200 5 304 5 510 5 620 5 733 5 847
Fastighetsförsäkringar 250 255 274 279 286 291
Fastighetsanknuten administration 3 700 3 774 3 863 3 940 4 019 4 099
Övriga driftkostnader 2 400 2 448 2 515 2 565 2 617 2 669
Summa driftskostnader 19 650 20 215 20 977 21 505 22 048 22 608
Fastighetsskatt bostäder 520 520 520 520 520 520
Fastighetsskatt lokaler 26 26 26 26 26 26
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 26 996 27 561 28 323 28 851 29 394 29 954

DRIFTNETTO 12 264 12 758 15 089 15 775 16 412 17 094

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 000 5 000 5 680 5 680 5 680 5 680
Avskrivning mark anl. 750 750 750 750 750 750
Avskrivning M/I 600 600 600 600 600 600
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 6 350 6 350 7 030 7 030 7 030 7 030

BRUTTORESULTAT 5 914 6 408 8 059 8 745 9 382 10 064

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 5 914 6 408 8 059 8 745 9 382 10 064

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader 3 662 3 413 4 052 5 037 5 347 5 400
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 662 -3 413 -4 052 -5 037 -5 347 -5 400

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664

Balansräkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2019-2023

Tkr
Utfall

2017
Budg/Progn

2018
Prognos->

2019 2020 2021 2022 2023
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 192 315 187 315 182 315 214 635 208 955 203 275 197 595
Nedskrivningar byggnader 0 0 0 0 0 0 0
Mark 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031 20 031
Markanläggningar 9 669 8 919 8 169 7 419 6 669 5 919 5 169
Summa fastigheter 222 015 216 265 210 515 242 085 235 655 229 225 222 795

Maskiner och inventarier 1 228 1 028 828 628 428 228 28

Finansiella anl. Tillgångar 60 60 60 60 60 60 60
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 223 303 217 353 211 403 242 773 236 143 229 513 222 883

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 219 100 100 100 100 100 100
Övriga fordringar 942 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 13 094 13 353 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 255 14 453 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660

SUMMA TILLGÅNGAR 237 558 231 806 214 063 245 433 238 803 232 173 225 543

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 23 130 25 382 28 377 32 385 36 093 40 128 44 792
SUMMA EGET KAPITAL 23 130 25 382 28 377 32 385 36 093 40 128 44 792

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 32 24 21 16 13 11 9
SUMMA AVSÄTTNINGAR 32 24 21 16 13 11 9

Långfristiga skulder 206 850 200 000 179 265 206 632 196 297 185 634 174 342

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 507 900 900 900 900 900 900
Övriga kortfristiga skulder 5 039 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 7 546 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 237 558 231 806 214 063 245 433 238 803 232 173 225 543

Boa 39 354 39 354 39 354 40 654 40 654 40 654 40 654
Loa 1 794 1 794 1 794 1 894 1 894 1 894 1 894
Summa yta 41 148 41 148 41 148 42 548 42 548 42 548 42 548
Antal lägenheter 610 610 610 630 630 630 630
Antal lägenheter outhyrda 0 0 0 0 0 0 0
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Nyckeltal
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2019-2023

Tkr
Budg/Progn

2018
Prognos->

2019 2020 2021 2022 2023
Finansiering
Balanslikviditet 224,27 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering IB 364 000 367 640 371 316 413 030 417 160 421 331
Indexuppräkning Marknadsvärde (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Investeringar fastigheter enligt plan 0 0 38 000 0 0 0
Påverkan på marknadsvärdet 0 0 0 0 0 0
Marknadsvärde enligt värdering UB 367 640 371 316 413 030 417 160 421 331 425 545

Övervärde i fastigheter 151 375 160 801 170 945 181 505 192 106 202 750

Nyckeltal
Direktavkastning  bokfört värde % 5,5 5,9 7,2 6,5 7,0 7,5
Direktavkastning marknadsvärde % 3,3 3,4 3,7 3,8 3,9 4,0

Soliditet synlig 11 13 13 15 17 20
Soliditet marknadsvärde 46 50 49 52 55 58

Avkastning på eget kapital 9,29 11,14 13,19 10,83 10,59 10,98
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 1,20 1,48 1,84 1,59 1,61 1,74
Avkastning på totalt kapital 2,55 2,99 3,28 3,66 4,04 4,46
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,54 1,71 1,94 2,08 2,21 2,35

Belåningsgrad 92 85 85 83 81 78
Belåningsgrad marknadsvärde 54 48 50 47 44 41

Självfinansieringsgrad 2 151 2 336 29 2 685 2 766 2 924

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 948 974 1 020 1 048 1 077 1 107
Outhyrt % bostäder 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Hyra Lokaler 404 412 398 406 414 423
Outhyrt % lokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnader / kvm 478 491 493 505 518 531
Underhållskostnader per kvm 165 165 160 160 160 160
Driftnetto/kvm 298 310 355 371 386 402
Driftnetto tkr 12 264 12 758 15 089 15 775 16 412 17 094

Överskottsgrad 31 32 35 35 36 36
Resultat före bokslutsdisp. 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664
Nettoresultat 2 252 2 995 4 007 3 709 4 035 4 664

Avkastning på totalt kapital 2,55 2,99 3,28 3,66 4,04 4,46
Bruttoränta 1,80 1,80 2,10 2,50 2,80 3,00
Riskbuffert 0,75 1,19 1,18 1,16 1,24 1,46

Skuldsättningsgrad ggr 7,9 6,3 6,4 5,4 4,6 3,9
Räntetäckningsgrad % 162 188 199 174 175 186
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Budget och prognos 2019-2023
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2018
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Budget 2019 
 

1.  Inledning  
 
Under år 2019 kommer hela EMC-projektet att färdigställas och driftsättas. En 
rad av aktiviteter med att ta emot anläggningarna i ordinarie verksamhet har 
startats och kommer fortgå under stora delar av 2019. Mycket av bolagets 
fokus kommer därför att ligga på dessa aktiviteter under året. 
 
En översyn av bolagets organisation och årshjul kommer att göras under 
slutet 2018 och början 2019.  
 
Bolaget lägger tillsammans med styrelsen en strategi för biogasen under 
2018/2019. Vi är vid tillfället för budget inte klara med detta arbete. 
Inriktningsbeslutet kan förändra den för biogasen lagda budgeten. 
 
 

2.   Organisation  
 
Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i 
linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Affärsplan 
2019 – 2023, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 
2019 års drift- och investeringsbudget.   
 
Den operativa delen av bolaget utgörs av 6st affärsområden.  
 
Organisationsstruktur 2019: 
 

 
 
Affärsområden: 
• Energi & Biogas & Vattenkraft (tre affärsområden som drivs tillsammans) 
• Avfall & Återvinning (två affärsområden som drivs tillsammans) 
• Vatten och Avlopp (VA)  
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Budget 2019 
 

1.  Inledning  
 
Under år 2019 kommer hela EMC-projektet att färdigställas och driftsättas. En 
rad av aktiviteter med att ta emot anläggningarna i ordinarie verksamhet har 
startats och kommer fortgå under stora delar av 2019. Mycket av bolagets 
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• Vatten och Avlopp (VA)  
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3. Förutsättningar och utveckling 2019 
 
Under 2019 kommer bolagets fokus vara att fortsätta utveckla arbetet med en 
ny driftsorganisation samt en integrering av EMC in i BEM. I takt med att 
anläggningarna kommer att färdigställas skall de tas över av vår ordinarie 
personal. Det innebär en integration av system, rutiner, dokumentation mm i 
BEMs verksamhet. Det innebär även en kompetensutveckling för den 
befintliga personalen. Detta är två omfattande projekt, ett drifts- och ett 
integrationsprojekt som kommer att drivas parallellt med EMC-projektet och 
ordinarie verksamhet.  
 
Vi kommer att ha fortsatt fokus på EMC- och kontinuerlig uppföljning av 
byggnationen. Under 2019 kommer hela EMC vara integrerat i BEM och EMC 
projektet slutföras.  
 
Vi håller på att utveckla nya investeringsprojekt såsom arbete med en ny IT-
plattform, fortsatt arbete med att bygga ut säkerheten på våra anläggningar 
och fortsatt arbete med att hantera tillskottsvatten samt olika reinvesteringar 
i nät och anläggningar. Vi har även en del nya omvandlingsområden som har 
påbörjats under 2018. 
 
Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar vi bolaget och fullföljer våra 
ägardirektiv; 
 

• Trygga en viktig infrastruktur 
• Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan 
• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen 
• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen 
• Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och 

energiproduktion 
 
Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer; 

• Vårda, värva, behålla våra kunder 
• Utveckla kretslopp i systemperspektivet 
• Affärsmässighet inom hela bolaget 

 
Ekonomiska förutsättningar: 
 

VA-taxan kommer att höjas med 11 % från och med 2019-01-01. 
Avloppsreningsverket förväntas övergå till kommersiell drift under hösten 
2018. En av anledningarna till prisökningen är att vi nu börjar betala 
kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket. Från de första 
bedömningarna har investeringssumman dessutom ökat för det nya 
avloppsreningsverket. En annan bidragande anledning till att prisökningen 
sker är att vi ser ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt 
för att öka leveranssäkerheten. Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår 
dricksvattenproduktion för att öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på 
dricksvattnet. 
 
En höjning av avfallstaxan har gjorts inför 2019 med totalt 1,5% på hushåll. 
Avfallstaxan har inte höjts sedan 2007. För att fortsätta utveckla 
avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga behandlings-
kostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för matavfall och 
förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det allmänna 
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prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker till 
prisjusteringen. 
 
En höjning av taxan på fjärrvärmen och fjärrkylan kommer också att 
genomföras på totalt 1,9 %. Anledningen till att vi behöver höja prisnivån 
inför 2019 är bland annat ökande elpriser och elnätsavgifter. Det allmänna 
prisläget ökar också med en förväntad inflation på ca 2 % under 2019. För att 
bibehålla en hög tillgänglighet på våra gamla produktionsanläggningar 
Ökar vi nu våra underhållsinsatser. Vi förväntar oss kommersiell drift av vårt 
nya kraftvärmeverk under hösten 2019. 
 
Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad 
förbrukning. Leveranserna för 2019 är 631 GWh för budget 2018 på 629 
GWh. Leveranser är beräknade utifrån SMHIs normalår, graddagskorrigering. 
Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 213,7 GWh, en högre 
elproduktion än förra året. I 2019 års budget ligger elproduktion i det nya 
kraftvärmeverket med vilket har ökat elproduktionen med 85,7 GWh mot 218 
års budget. 
 
Ett genomsnittligt spotpris för el är 411kr/MWh förra året hade vi i budget på 
280 kr/MWh. 
 
Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 
22 000 ton, taxeökning för 2019 är satt till 1,5%. Affärsområdet kommer 
utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och fettavskiljare. 
 
Avfallsmängden från återvinningscentralerna är konstant.  
   
Priser för avyttring av inkommande materialet till Sobacken är fortfarande på 
en historiskt hög nivå (försäljning), det tillsammans med att vi under 2018 
har genomfört upphandlingar på mottagning av material till extern mottagare 
ger ett gynnsamt utgångsläge för 2019. 
 
Trycket från marknaden för leveranser av massor till Sobacken är väldigt 
högt. Vi kommer med stor sannolikhet maximera vårt tillstånd för mottagning 
till deponi. Med ett ökat tillstånd finns möjligheter till stora inkomstökningar.  
 
Leveranserna av vatten har minskat, vi budgeterar för en försäljning av 
vatten på 6 550 km3 för 2019. Försäljningen 2017 var 6 680 km3. 
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Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och 
beräknade nyttjandetider. Inför 2019 har vi inga större avvikelser från 
tidigare års leveranser. Beräknad kundkyla är 8,0 GWh (få 8,0). Prisökning 
fjärrkyla är 1,9%. 
 
Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av 
genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lagd till 32,7 GWh. 
 
Fordonsgasen är beräknad till att endast levereras till våra interna fordon 
samt till våra publika tankstationer. Det pågår ett strategiarbete angående 
avsättning av gasen från avloppsreningsverket och matavfallet. Detta arbete 
är inte klart vid budgettillfället därav lämnas ett förslag på låg avsättning av 
rågas även under 2019 

 
Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har 
gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de 
revisionsaktiviteter och underhåll som planeras under året. 
 
Övriga kostnader är uppräknade med genomsnittsindex på 2 %.  
 
Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2018. 
 
Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2019 samt löneökning på 
3 %. I förra årets budget så låg det med totalt 329 personer i 2019 år budget 
ligger 320 personer med i budgeten.  
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4.  Ekonomiska mål 2019 
 

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: 

• Avkastning på totalt kapital 2 % 

• Soliditet 8 % 
 
Budgeten för 2019 ger en avkastning på 1,7 % på totalt kapital samt en 
soliditet på 9,6 %. 
 
EMC projektet kommer under 2019 bli helt integrerat i den vanliga BEM 
verksamheten vilket innebär att avkastningen på totalt kapital kommer att 
sjunka. 
 
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade i de 5-åriga affärsplanerna. 
Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför framtiden. 
Nedskrivningar gjordes på affärsområde Energi genomen en nedskrivnings-
bedömning. Pågående investering EMC skrevs då ned med 450 mnkr samt att 
vi mottog ett aktieägartillskott från Borås Stad på samma summa.  
 
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas 
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och 
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande 
funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena 
efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring 
detta utvecklas kontinuerligt. 
 

5.  Resultat 2019 
 
Resultatet för företaget uppgår i budget 2019 till 0,1 mnkr vilket är i linje med 
vår affärsplan men är 64,2 mnkr sämre än budget 2018. 
 
Resultat per Affärsområde 2019, mnkr Intäkter KostnaderKapitalkostn Budget AP AP AP

2019 2019 2020 2021
Hushåll 95,7 -94,2 -0,7 0,7 0,1 0,2 0,6
Biogas 24,4 -34,3 0,0 -9,9 -9,0 -14,0 -4,8
Energi 662,7 -470,0 -162,2 30,5 16,7 36,4 31,4
Vattenkraft 15,3 -6,4 -0,5 8,4 0,9 -0,2 0,9
Vatten och avlopp 239,2 -148,0 -112,6 -21,4 -7,7 -0,2 2,3
Återvinning 121,1 -108,9 -6,3 5,9 5,5 8,6 11,1
Gemensamt o eliminering -74,5 70,6 -10,3 -14,1 -6,4 -6,8 -7,1

Totalt Borås Energi och Miljö 1 083,9 -791,2 -292,6 0,1 0,1 24,0 34,4  
 
Beräknad omsättning i budget 2019 är totalt sett 127,6 mnkr högre än för 
budget 2018. Prisökningar genomförs för fjärrvärme/fjärrkyla med 1,9 % och 
taxan för VA med 11,0 %. Renhållningstaxan höjs med 1,5 %. 
 
Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 791,2 mnkr 
vilket är 63,8 mnkr högre än budget 2018.  
 
Kapitalkostnader ökar från budget föregående år med 128 mnkr varav 
avskrivningarna ökar med 73,7 mnkr beroende på aktiveringen av EMC. 
Räntekostnaden ökar med 54,3 mnkr mot föregående år främst beroende på 
EMC.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 99

 

Budget 2018  Sidan 7 av 23 

 

4.  Ekonomiska mål 2019 
 

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: 

• Avkastning på totalt kapital 2 % 

• Soliditet 8 % 
 
Budgeten för 2019 ger en avkastning på 1,7 % på totalt kapital samt en 
soliditet på 9,6 %. 
 
EMC projektet kommer under 2019 bli helt integrerat i den vanliga BEM 
verksamheten vilket innebär att avkastningen på totalt kapital kommer att 
sjunka. 
 
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade i de 5-åriga affärsplanerna. 
Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför framtiden. 
Nedskrivningar gjordes på affärsområde Energi genomen en nedskrivnings-
bedömning. Pågående investering EMC skrevs då ned med 450 mnkr samt att 
vi mottog ett aktieägartillskott från Borås Stad på samma summa.  
 
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas 
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och 
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande 
funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena 
efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring 
detta utvecklas kontinuerligt. 
 

5.  Resultat 2019 
 
Resultatet för företaget uppgår i budget 2019 till 0,1 mnkr vilket är i linje med 
vår affärsplan men är 64,2 mnkr sämre än budget 2018. 
 
Resultat per Affärsområde 2019, mnkr Intäkter KostnaderKapitalkostn Budget AP AP AP

2019 2019 2020 2021
Hushåll 95,7 -94,2 -0,7 0,7 0,1 0,2 0,6
Biogas 24,4 -34,3 0,0 -9,9 -9,0 -14,0 -4,8
Energi 662,7 -470,0 -162,2 30,5 16,7 36,4 31,4
Vattenkraft 15,3 -6,4 -0,5 8,4 0,9 -0,2 0,9
Vatten och avlopp 239,2 -148,0 -112,6 -21,4 -7,7 -0,2 2,3
Återvinning 121,1 -108,9 -6,3 5,9 5,5 8,6 11,1
Gemensamt o eliminering -74,5 70,6 -10,3 -14,1 -6,4 -6,8 -7,1

Totalt Borås Energi och Miljö 1 083,9 -791,2 -292,6 0,1 0,1 24,0 34,4  
 
Beräknad omsättning i budget 2019 är totalt sett 127,6 mnkr högre än för 
budget 2018. Prisökningar genomförs för fjärrvärme/fjärrkyla med 1,9 % och 
taxan för VA med 11,0 %. Renhållningstaxan höjs med 1,5 %. 
 
Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 791,2 mnkr 
vilket är 63,8 mnkr högre än budget 2018.  
 
Kapitalkostnader ökar från budget föregående år med 128 mnkr varav 
avskrivningarna ökar med 73,7 mnkr beroende på aktiveringen av EMC. 
Räntekostnaden ökar med 54,3 mnkr mot föregående år främst beroende på 
EMC.  
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6.  Affärsområde Hushåll 
Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av 
slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.  
 
Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 
22 000 ton, taxeökning för 2019 är satt till 1,5%.  
 
Affärsområdet kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 
fettavskiljare. 
 
Intäkterna budgeteras 2019 till 95,7 mnkr och kostnaderna till 94,2 mnkr 
samt 0,7 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,7 mnkr. 
Affärsområdet är ett monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt 
självkostnadsprincipen och generera ett nollresultat.  
  
Affärsområdet har 2 anställda och transporttjänster (för insamling av avfall) 
levereras från avdelning Transport.  
 
 

 
 
     

7.   Affärsområde Biogas 
Affärsområdet står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  
 
Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering 
och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga.  
 
Avsättning av biogas är under utveckling och därför är intäkterna lågt satta 
inför 2019. 
 
Intäkterna 2018 budgeteras till 24,4 mnkr vilket är 1,4 mnkr högre än 
föregående år. Kostnaderna är budgeterade till 34,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr 
mer än 2018. Affärsområdet bär i princip inga kapitalkostnader då alla 
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anläggningar skrevs av under 2016. Budgeterat resultat uppgår till – 9,9 
mnkr.  
 
Affärsområdet har 9 anställda. 
 

 
 

8.  Affärsområde Energi  
 
Affärsområdet står för ca 61 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och 
processånga.  
 
Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2019 beräknas uppgår till 631 (få 
629) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket och det nya 
kraftvärmeverket på Sobacken beräknas uppgå till 213,7 (få 128) GWh  
 
Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,0 (få 8,0) GWh.  
 
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el 
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för 
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån 
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el. Priset för fjärrvärme höjs med 1,9 
%. 
 
Intäkterna i budget för år 2018 uppgår till 662,7 mnkr och kostnaderna till 
470,0 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 162,2 mnkr vilket ger ett 
budgeterat resultat på 30,5 mnkr.  
 

 
Affärsområdet har 55 anställda.  
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9. Affärsområde Vattenkraft 
Affärsområdet Vattenkraft innefattar bolagets vattenkraft med tillhörande 
elproduktion. 
 
Budgeterad elproduktion från Vattenkraften uppgår till 32,7 GWh (få 33). 
 
Vattenkraftens intäkter beräknas till 15,3 mnkr (få 10,6) resultat beräknas 
öka till 8,4 mnkr för 2019, en ökning med 6,9 mnkr mot 2018 års budget. 
Denna ökning är hänförlig till högre el intäkter samt minskade kostnader. 
 
Affärsområdet har 2 anställda. 
 

 
 

10. Affärsområde Vatten och Avlopp 
Affärsområdet står för ca 22 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa 
avloppsreningsverk samt ledningsnät. 
 
VA taxans brukningsavgifter höjs med 11,0 %.  
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Avskrivningarna ökar på grund av att avloppsreningsverket har aktiverats 
under 2018.  
  
Intäkter uppgår till 239,2 mnkr, en ökning på 27,1 mnkr som består av 
merförsäljning samt ökning av taxan. Affärsområdet har budgeterade 
kostnader på 148,0 mnkr vilket är 16,7 mnkr mer än föregående år. 
Kapitalkostnaderna är beräknade till 112,6 mnkr vilket är en ökning med 41,4 
mnkr beroende det nya avloppsreningsverket samt Fristadsledningen. Det ger 
ett budgeterat resultat på -21,4 mnkr.  
 
Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket hade 
ingående balans 2019 på 226 mnkr. Reinvesteringen påverkar nu kollektivet 
med ökade avskrivningar. Fonden kommer att lösas upp i takt med de 
komponenter som inte anses vara reinvestering utan investering dvs en 
förhöjning av kapacitet.  
 
Affärsområdet har 36 anställda. 
 

 
 

11. Affärsområde Återvinning 
 
Affärsområdet står för ca 11 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, 
återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. 
 
Under 2019 beräknas priser bli högre för mottagande av material och avfall än 
vad vi lade i budget för 2018.  

 
Intäkterna budgeteras till 121,1 mnkr vilket är 7,6 mnkr mer än föregående 
år. Kostnaderna ökar med 5,5 mnkr till 108,9 mnkr. Affärsområdet har 
kapitalkostnader på 6,3 mnkr och resultatet budgeteras till 5,9 mnkr.  
 
Affärsområdet har 31 anställda. 
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12. Investeringar och avskrivningar 
 
Nya investeringsprojekt 2019 framgår av sammanställningen under rubrik 18. 
 
Avskrivningarna, inklusive avskrivningarna för 2019 års nya investeringar, är 
beräknade till 205,8 mnkr. En ökning av avskrivningarna mot föregående år 
då de budgeterades till 132,1 mnkr för år 2018. Aktivering av kraftvärme-
verket har beräknats fr.o.m. mars månad 2019. Avloppsreningsverket är 
aktiverat och de kvarvarande delarna på ARV är beräknade att vara aktiverade 
när vi går in i 2019. Nettot av dessa är att avskrivningarna ökar med totalt 
73,7 mnkr. 
 
 

13. Finansiering och räntor 
Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2019 är i kassaflödet upptaget till ca 
350,8 mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när 
investeringsprojekten genomförs. Enligt budget 2019 uppstår inget ytterligare 
finansieringsbehov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen 
inte ökas 2019. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr. Projekt EMC har en 
finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Kreditbehovet för EMC under 
2019 är prognostiserat till 1 000 mnkr.  
 

Ränteberäkning utfall prognos 2019 Räntekostnad

rörlig 0,77% 1 300 000 000 10 010 000
fast 2,9624% 250 000 000 7 925 438

1 550 000 000 17 935 438  
 
Räntekostnader för 2019 beräknas bli 17,9 mnkr för ordinarie verksamhet 
samt ytterligare räntekostnader för ARV och KVV på 68,8 mnkr. Summan av 
räntan beräknas bli 86,7 mnkr.  
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14. Personal 
Lönekostnaderna inkl. sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till 
201,9 mnkr för 2018, en minskning med 3,9 mnkr från 2018.  
 
Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och 
kompetensutveckling av personalen samt rekryteringskostnader.  
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15. Resultat- och balansräkning 
Utfall Budget Prognos Budget

Resultaträkning, mnkr 2017 2018 2018 2019

Borås Energi och Miljö AB totalt
Intäkter
Avfallshantering 211,8 196,5 217,7 211,3
Fordonsgas 13,2 8,8 5,8 6,0
El 43,8 50,0 52,6 131,6
Fjärrvärme 453,5 465,7 465,7 469,9
Fjärrkyla 7,4 8,7 8,7 9,2
Tjänster o entreprenader 4,7 4,9 4,1 4,0
Vatten och avlopp 189,3 197,2 200,0 224,1
Aktiverat arbete 18,9 11,8 11,3 11,9
Övriga intäkter 16,1 12,7 15,1 15,9
Summa intäkter 958,7 956,3 981,1 1 083,9

Kostnader
Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -294,1 -297,4 -296,9 -295,1
Energi för drift -35,1 -40,8 -45,5 -69,9
Reparationer och underhåll -16,6 -58,1 -64,0 -77,2
Transportmedel -29,8 -22,5 -25,0 -26,6
Övriga externa kostnader -94,9 -95,1 -109,7 -111,3
Personalkostnader -190,5 -213,5 -205,1 -211,2
Summa kostnader -660,9 -727,4 -746,2 -791,2

Driftsresultat 297,8 228,9 234,9 292,7
% av intäkter 31,1% 23,9% 23,9% 27,0%

Kapitalkostnader
Avskrivningar -580,2 -132,2 -140,3 -205,8
Räntor -15,5 -32,4 -29,0 -86,8
Summa kapital -595,7 -164,6 -169,3 -292,6

Resultat efter kapital -298,0 64,3 65,6 0,1

Resultat efter kapital dotterbolag
Borås Waste Recovery* -1,3 -1,5 -0,4 0,0

Resultat efter kapital moderbolag -299,3 62,8 65,1 0,1  
 
* Borås Waste Recovery är under likvidation som kommer vara klar under 2018. 
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Utfall Budget Prognos Budget
Balansräkning, mnkr 2017 2018 2018 2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar 1 396,5 2 871,4 2 847,0 4 533,5
Pågående investeringar 1 729,1 1 698,3 1 434,6 343,1
Lager 26,0 50,0 40,0 45,0
Fordringar 402,5 270,0 304,6 333,2
Summa tillgångar 3 554,2 4 889,7 4 626,2 5 254,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital 149,1 50,5 150,0 150,0
Obeskattade reserver 391,8 424,0 457,4 457,5
Leverantörsskulder 281,7 395,0 335,0 225,0
Övriga skulder 2 731,6 4 020,2 3 683,8 4 422,3
Summa skulder och eget kapital 3 554,2 4 889,7 4 626,2 5 254,8

Avkastning på totalt kapital -7,9% 2,0% 2,0% 1,7%
Soliditet 12,8% 7,8% 11,0% 9,6%

 
 
 
 
 
 
 

Utfall Budget Prognos Budget
Nyckeltal 2017 2018 2018 2019

Leveranser
El vattenkraft GWh 33,3 33,0 29,2 32,7
El kraftvärme GWh 103,5 128,0 103,7 213,7
Fjärrvärme GWh 611,8 629,0 616,0 631,0
Fjärrkyla (kund) GWh 6,3 8,0 10,6 8,0
Fordonsgas tNm3 1 491 950 650 650
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16. Större investeringsprojekt 
Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar 
och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt 
tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. 
För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna 
beräkna preliminära kapitalkostnader, betalningsutfall. Tabellen nedan visar 
investeringsbudget gällande nya planerade investeringar 2019, vilka är på 260 
mnkr. Vidare visar tabellen det beräknade prognostiserade betalnings-utfallet 
för 2019 års investeringar samt för tidigare års investeringar, ett 
betalningsutfall på 350,8 mnkr.  
 
Utöver investeringsbudget för 2019 kan investeringar av akut karaktär uppstå 
under året. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att prioritera om 
investeringar, inom given total ram på 260 mnkr, i det fall en akut eller 
strategisk viktig investering behöver genomföras.  
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Investeringsbudget 2019 Avd/AO Budget 2018/2019 Betalningsutfall 2019 Aktivering 2019
Invsteringspott BEM Ledning 22,0 22,0 18,0
Asfaltering ej asfalterade ytor Sobacken Återvinning 5,0 5,0 5,0
Hall för lagring av material Återvinning 10,0 10,0 10,0
Integrering av ÅP1 och ÅP2 800xA Energi 7,0 3,0
Förändrad yttre kommunikationslösning Energi 1,0 1,0 1,0
PLC utbyte av turbiner Ryaverket Energi 6,0 6,0 6,0
Utbyte av luftkompressorer Ryaverket Energi 6,0 6,0 6,0
Fjärrkylaproduktion I15 Energi 2,5 2,5 2,5
HVCB ombyggnad till bioolja Energi 4,0 4,0 4,0
HVCL ombyggnad styrsystem etc Energi 3,0 1,5
HVCH ombyggnad styrsystem etc Energi 3,5 3,5 3,5
Asksortering/metallseparering Energi 6,0 4,5
Säkerhetssiktning Energi 4,0 2,0
Omlindning av G3 Hulta VK Energi 3,0 3,0 3,0
Reservdelar och inventarier Ledning 7,0 7,0 7,0
Förstärkning pumpstation Dalsjöfors Energi 7,0 3,0
Strategiska nätinvesteringar Energi 3,5 1,0
Förtätning fjärrvärme Energi 18,0 12,0 12,0
Förtätning fjärrkyla Energi 2,5 1,5 1,5
Reinvesteringar fjärrvärmenät Energi 16,0 16,0 10,0
Kärrgatan Energi 5,5 5,5 5,5
Utbyte VVX Sjömarken Energi 4,0 1,3
Odengatan/Döbelnsgatan Energi 7,0 7,0 7,0
Fastighetsrenovering Ledning 12,2 10,2
Servisutbyggnad (förtätning) VA 10,0 10,0 10,0
Reinvesteringar VA-ledningar VA 10,0 5,0 5,0
Förändrad yttre kommunikationslösning VA 1,0 1,0 1,0
Västra Parkängsgatan VA 4,5 0,2
Fageråsvägen VA 5,0 0,2
Vegagatan (kammare) VA 1,5 0,1
Stenkastgatan VA 7,6 0,3
Reservoarledning Längjum VA 7,0 0,3
Ekvägen-Ollonvägen VA 4,3 4,3 4,3
Tillskottsvatten VA 4,0 2,0
   Strumpinfordring VA 2,0 2,0
Exploateringspott VA 10,0 2,0 2,0
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar VA 2,0 2,0 2,0
Aplared AP + ytterligare 2 pumpstationer VA 10,0 0,5
Bockasjögatan VA 3,0 0,2
Elindustri AP VA 3,0 0,2
Garagebyggnad vattentankar VA 6,0 0,3
Utbyte PLC avloppsanläggninar etapp 1 VA 3,0 3,0 3,0
Utbyte PLC vattenanläggninar etapp 1 VA 2,4 2,4 2,4
Summa budget 2019 260,0 174,4 133,7  
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Investeringsbudget 2019 Avd/AO Budget 2018/2019 Betalningsutfall 2019 Aktivering 2019
Invsteringspott BEM Ledning 22,0 22,0 18,0
Asfaltering ej asfalterade ytor Sobacken Återvinning 5,0 5,0 5,0
Hall för lagring av material Återvinning 10,0 10,0 10,0
Integrering av ÅP1 och ÅP2 800xA Energi 7,0 3,0
Förändrad yttre kommunikationslösning Energi 1,0 1,0 1,0
PLC utbyte av turbiner Ryaverket Energi 6,0 6,0 6,0
Utbyte av luftkompressorer Ryaverket Energi 6,0 6,0 6,0
Fjärrkylaproduktion I15 Energi 2,5 2,5 2,5
HVCB ombyggnad till bioolja Energi 4,0 4,0 4,0
HVCL ombyggnad styrsystem etc Energi 3,0 1,5
HVCH ombyggnad styrsystem etc Energi 3,5 3,5 3,5
Asksortering/metallseparering Energi 6,0 4,5
Säkerhetssiktning Energi 4,0 2,0
Omlindning av G3 Hulta VK Energi 3,0 3,0 3,0
Reservdelar och inventarier Ledning 7,0 7,0 7,0
Förstärkning pumpstation Dalsjöfors Energi 7,0 3,0
Strategiska nätinvesteringar Energi 3,5 1,0
Förtätning fjärrvärme Energi 18,0 12,0 12,0
Förtätning fjärrkyla Energi 2,5 1,5 1,5
Reinvesteringar fjärrvärmenät Energi 16,0 16,0 10,0
Kärrgatan Energi 5,5 5,5 5,5
Utbyte VVX Sjömarken Energi 4,0 1,3
Odengatan/Döbelnsgatan Energi 7,0 7,0 7,0
Fastighetsrenovering Ledning 12,2 10,2
Servisutbyggnad (förtätning) VA 10,0 10,0 10,0
Reinvesteringar VA-ledningar VA 10,0 5,0 5,0
Förändrad yttre kommunikationslösning VA 1,0 1,0 1,0
Västra Parkängsgatan VA 4,5 0,2
Fageråsvägen VA 5,0 0,2
Vegagatan (kammare) VA 1,5 0,1
Stenkastgatan VA 7,6 0,3
Reservoarledning Längjum VA 7,0 0,3
Ekvägen-Ollonvägen VA 4,3 4,3 4,3
Tillskottsvatten VA 4,0 2,0
   Strumpinfordring VA 2,0 2,0
Exploateringspott VA 10,0 2,0 2,0
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar VA 2,0 2,0 2,0
Aplared AP + ytterligare 2 pumpstationer VA 10,0 0,5
Bockasjögatan VA 3,0 0,2
Elindustri AP VA 3,0 0,2
Garagebyggnad vattentankar VA 6,0 0,3
Utbyte PLC avloppsanläggninar etapp 1 VA 3,0 3,0 3,0
Utbyte PLC vattenanläggninar etapp 1 VA 2,4 2,4 2,4
Summa budget 2019 260,0 174,4 133,7  
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Tidigare beslutade pågående projekt Avd/AO Budget 2018/2019 Betalningsutfall 2019
Miljötillstånd Sobacken Ledning 70,0 2,5
Förbehandlingsanläggning biogas Energi 70,0 53,0

Investeringsstöd Energi -15,6 -15,6 
Fjärrkyla Ryaverket (Simonsland) Energi 10,0 3,0
Kalk, kol, svavel-dosering Energi 2,0 2,0
Brandsläckningssystem Avfallsanläggning Ryaverket Energi 3,0 0,5
Vågstation Återvinning 13,5 13,5
Övervakningskamreor CCTV Underhåll 2,4 2
Underhållssystem Underhåll 2,0 0,5
Rivning av ARV Gässlösa Ledning 10,0 3,0
Överföringsledning Fristad

VA VA 63,0 10,0
FV Energi 75,0 10,0

NIS Ledning 6,1 1,5
Utökning kyla Lasarettet Energi 9,0 0,0
Fjärrkylaledning SÄS Energi 22,0 15,0
Förstärkning FV nät Hedvigsborg Energi 10,0 2,0
Reinv. Samförläggning EMC Energi 17,0 4,0
Väpnarstigen Energi 2,1 0,5
Viared Västra etapp 1-3 VA 38,0 5,0
Reinv. Samförläggning EMC VA 36,0 0,0
Moränvägen VA 8,0 4,0
Tummarp VA 5,0 5,0
Getängsvägen, kammare VA 1,0 1,0
Hevea VA 4,0 3,5
Reinvestering Lundaskog VA 10,0 9,5
Fjärravläsning vattenmätare VA 4,0 1,5
Kvarbo Hästhagen VA 38,0 20,0
Kullasand VA 6,0 1,0
Processombyggnad Dalsjöfors vattenverk VA 6,0 6,0
Renovering Ryssby TS och AP VA 2,0 2,0
Trandö avloppspumpstation VA 4,0 4,0
Lundsbro AP VA 3,5 3,0
Sparsör AP VA 1,5 1,5
Uppgradering PST Målsryd-kedjan VA 2,0 2,0
Betalningsutfall 2019 investeringar mnkr 540,5 176,4
Summa 350,8
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Tidigare beslutade pågående projekt Avd/AO Budget 2018/2019 Betalningsutfall 2019
Miljötillstånd Sobacken Ledning 70,0 2,5
Förbehandlingsanläggning biogas Energi 70,0 53,0

Investeringsstöd Energi -15,6 -15,6 
Fjärrkyla Ryaverket (Simonsland) Energi 10,0 3,0
Kalk, kol, svavel-dosering Energi 2,0 2,0
Brandsläckningssystem Avfallsanläggning Ryaverket Energi 3,0 0,5
Vågstation Återvinning 13,5 13,5
Övervakningskamreor CCTV Underhåll 2,4 2
Underhållssystem Underhåll 2,0 0,5
Rivning av ARV Gässlösa Ledning 10,0 3,0
Överföringsledning Fristad

VA VA 63,0 10,0
FV Energi 75,0 10,0

NIS Ledning 6,1 1,5
Utökning kyla Lasarettet Energi 9,0 0,0
Fjärrkylaledning SÄS Energi 22,0 15,0
Förstärkning FV nät Hedvigsborg Energi 10,0 2,0
Reinv. Samförläggning EMC Energi 17,0 4,0
Väpnarstigen Energi 2,1 0,5
Viared Västra etapp 1-3 VA 38,0 5,0
Reinv. Samförläggning EMC VA 36,0 0,0
Moränvägen VA 8,0 4,0
Tummarp VA 5,0 5,0
Getängsvägen, kammare VA 1,0 1,0
Hevea VA 4,0 3,5
Reinvestering Lundaskog VA 10,0 9,5
Fjärravläsning vattenmätare VA 4,0 1,5
Kvarbo Hästhagen VA 38,0 20,0
Kullasand VA 6,0 1,0
Processombyggnad Dalsjöfors vattenverk VA 6,0 6,0
Renovering Ryssby TS och AP VA 2,0 2,0
Trandö avloppspumpstation VA 4,0 4,0
Lundsbro AP VA 3,5 3,0
Sparsör AP VA 1,5 1,5
Uppgradering PST Målsryd-kedjan VA 2,0 2,0
Betalningsutfall 2019 investeringar mnkr 540,5 176,4
Summa 350,8
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Planerade investeringar Borås Energi och Miljö AB år 
2019.  
 
 
Reinvesteringar 
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas med avseende på behov 
(arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 22 mnkr. 
 
Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla nät 
Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med 
anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av 
stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Strategiska 
investeringar beslutas i varje enskilt fall.  
Investeringsbehovet beräknas till 3,5 mnkr. 
 
Reinvesteringar Fjärrvärmenät 
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande FV-ledningsnät. Olika generationer 
av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och 
funktion i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador. 
Ledningsnätet måste därför successivt förnyas. Beslut av reinvesteringar baseras på 
arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 16 mnkr. 
 
Förtätning Fjärrkyla 
Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkyla nätet samt anslutning av kunder. 
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.  
Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr.  
 
Förtätning Fjärrvärme 
Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. 
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.  
Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr.  
 
Förtätning VA 
Investeringskostnaden utgör en erfarenhetsmässig uppskattning av det ekonomiska 
behovet för att företrädesvis styckvis bygga ut servisanslutningar enligt fastighetsägares 
beställningar. Investeringskostnaden täcks av anläggningsavgifter. 
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr. 
 
Reinvesteringar VA- nät 
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande VA-ledningsnät. Olika generationer 
av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och 
funktion i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador. 
Ledningsnätet måste därför successivt förnyas. För förnyelsen finns en årsplan över olika 
projekt, planen behöver revideras fortlöpande när nya kunskaper om förhållandena 
erhålles.  
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 10 mnkr. 
 
Exploatering och omvandlingsoråden VA 
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och beslutas av KF. 
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.  
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Tillskottsvatten 
Under de senaste åren har riktade insatser gjorts mot tillskottsvatten (inträngande 
ovidkommande vatten på spillvattennätet). Detta är ett krav i vårt nya miljötillstånd för 
verksamheten, men också en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då 
tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och reningsverk.  
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2019 uppgå till 4 mnkr. 
 
Asfaltering ej asfalterade ytor Sobacken 
Projektet syftar till att asfaltera ytor på Sobacken som i dag endast är grusade. Dessa 
ytor skall användas till lagring av återvinningsmaterial. Med asfalterade ytor 
effektiviserar vi vår hantering av återvinningsmaterial. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 5 mnkr. 
 
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts med avseende 
på VA-anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse. 
Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till bolagets samhällsviktiga anläggningar. 
Förstudien startades upp under 2012 och de planerade åtgärderna uppskattas i dag till 
en total kostnad av 17 mnkr. 
Investeringsbehovet för 2019 uppskattas till ytterligare 2 mnkr. 
 
Hall för lagring av material. 
Ett nytt insamlingssystem kommer innebära att lagringsytorna måste ökas och ytorna 
behöver vara inomhus. Lagringshallen kommer även att nyttjas för lagring av material 
som i dag förvaras utomhus. 
Totala delen av investeringen uppskattas till 10,0 mnkr. 
 
Integrering av ÅP1 och ÅP2 i överordnat system på Sobacken.  
Under eldningssäsong av biopannorna kommer merparten av skiftlagen vara stationerade 
i kontrollrummet på Sobacken. Om behov föreligger att starta biopannorna på Ryaverket 
under denna tid bör möjligheten finnas att övervaka och styra dessa från kontrollrummet 
på Sobacken för att optimera personalresurser. Projektet syftar till att integrera befintliga 
processdatorer för ÅP1 och 2 samt digitalisera vissa funktioner som i dag ligger i pulpeter 
i Ryaverkets kontrollrum.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. 
 
Förändrad yttre kommunikationslösning. 
I dag sker kommunikation (signalöverföring) till våra yttre anläggningar inom både VA- 
och Energiverksamheten via bl.a. ett gammalt kopparnät. För att säkerställa 
tillgängligheten och säkerheten skall dessa uppgraderas till andra 
kommunikationslösningar såsom fiber- och radiokommunikation.  
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 2 mnkr. 
 
PLC utbyte av turbiner Ryaverket. 
Turbinerna på Ryaverket övervakas och styrs av processdatorer (PLC). Det är viktigt att 
vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att leverantörerna har reservdelar och 
kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer för att inte äventyra 
tillgängligheten. Leverantören av dessa processdatorer har varslat om att dom inom en 
snar framtid bl.a. inte kan garantera att dom kan tillhandahålla reservdelar och av den 
anledningen planeras dessa processdatorer bytas ut. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
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Utbyte av luftkompressorer Ryaverket. 
Vid senaste servicebesöket konstaterades att våra befintliga kompressorer har många 
drifttimmar och är i behov av utbyte. Vi har totalt 5 stycken kompressorer som försörjer 
avfallspannorna och biopannorna och åldersspannet på kompressorerna är mellan 14 år 
till 30 år.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
 
Fjärrkyla produktion I15.  
Avtalad effekt hos våra kunder överskrider i dag kapaciteten i produktionsanläggningen. 
För att komma till rätta med effektbristen samt för att kunna ansluta framtida kunder 
behöver produktionen av fjärrkyla utökas. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,5 mnkr. 
 
HVCB ombyggnad till bioolja. 
Konvertering av gasolpannan på HVCB till bioolja. I projektet ingår även avveckling av 
gasolanläggningen samt en utökning av lagring av bioolja.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr. 
 
Utbyte av processdatorer (PLC). 
I vår verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr våra 
processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att leverantörerna 
har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer för att 
inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. under 2018 bytte vi ut ett antal 
processdatorer inom verksamheten Energi till en total kostnad av 8,5 mnkr under 2019 
behöver vi byta ut ytterligare ett antal processdatorer för att säkerställa 
drifttillgängligheten på dessa system.  
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 6,5 mnkr. 
 
Asksortering/metallseparering 
Byggnation av en sorteringsanläggning och metallseparering av askan från 
avfallsförbränningen. Anläggningen kommer att placeras på Sobacken 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
 
Säkerhetssiktning 
Bygga en sikt för bränslet till avfallsförbränningen och på så sätt höja kvalitén på 
bränslet. Kvalitetshöjningen kommer att innebära en reducering av stopp i 
bränsleinmatningen och på så sätt minska oljeanvändningen. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr. 
 
Omlindning av G3 Hulta vattenkraftstation 
Vid senaste revisionen konstaterades att linningarna i generatorn är dåliga och behöver 
lindas om. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr. 
 
Förstärkning pumpstation Dalsjöfors 
När närvärmenätet i Dalsjöfors anslöts till centrala fjärrvärmenätet dimensionerades 
växlarstationen och ledningarna för en tänkbar utbyggnad i Dalsjöfors och Gånghester 
och det konstaterades att det kommer att behövas byggas en pumpstation när flödet i 
ledningarna nått en viss nivå, 36 kg/s. Vi har idag nått denna nivån och en pumpstation 
behöver byggas. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. 
 
Kärrgatan reinvestering FV 
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i samband med utbyggnad av GC-väg samt 
Kärrgatan. I samband med reinvesteringen byts även de ursprungliga ledningarna kring 
före detta HVC Göta ut, detta pga. av osäkerhet i konstruktionen. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,5 mnkr. 
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Utbyte av luftkompressorer Ryaverket. 
Vid senaste servicebesöket konstaterades att våra befintliga kompressorer har många 
drifttimmar och är i behov av utbyte. Vi har totalt 5 stycken kompressorer som försörjer 
avfallspannorna och biopannorna och åldersspannet på kompressorerna är mellan 14 år 
till 30 år.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
 
Fjärrkyla produktion I15.  
Avtalad effekt hos våra kunder överskrider i dag kapaciteten i produktionsanläggningen. 
För att komma till rätta med effektbristen samt för att kunna ansluta framtida kunder 
behöver produktionen av fjärrkyla utökas. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,5 mnkr. 
 
HVCB ombyggnad till bioolja. 
Konvertering av gasolpannan på HVCB till bioolja. I projektet ingår även avveckling av 
gasolanläggningen samt en utökning av lagring av bioolja.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr. 
 
Utbyte av processdatorer (PLC). 
I vår verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr våra 
processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att leverantörerna 
har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer för att 
inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. under 2018 bytte vi ut ett antal 
processdatorer inom verksamheten Energi till en total kostnad av 8,5 mnkr under 2019 
behöver vi byta ut ytterligare ett antal processdatorer för att säkerställa 
drifttillgängligheten på dessa system.  
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 6,5 mnkr. 
 
Asksortering/metallseparering 
Byggnation av en sorteringsanläggning och metallseparering av askan från 
avfallsförbränningen. Anläggningen kommer att placeras på Sobacken 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
 
Säkerhetssiktning 
Bygga en sikt för bränslet till avfallsförbränningen och på så sätt höja kvalitén på 
bränslet. Kvalitetshöjningen kommer att innebära en reducering av stopp i 
bränsleinmatningen och på så sätt minska oljeanvändningen. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr. 
 
Omlindning av G3 Hulta vattenkraftstation 
Vid senaste revisionen konstaterades att linningarna i generatorn är dåliga och behöver 
lindas om. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr. 
 
Förstärkning pumpstation Dalsjöfors 
När närvärmenätet i Dalsjöfors anslöts till centrala fjärrvärmenätet dimensionerades 
växlarstationen och ledningarna för en tänkbar utbyggnad i Dalsjöfors och Gånghester 
och det konstaterades att det kommer att behövas byggas en pumpstation när flödet i 
ledningarna nått en viss nivå, 36 kg/s. Vi har idag nått denna nivån och en pumpstation 
behöver byggas. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. 
 
Kärrgatan reinvestering FV 
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i samband med utbyggnad av GC-väg samt 
Kärrgatan. I samband med reinvesteringen byts även de ursprungliga ledningarna kring 
före detta HVC Göta ut, detta pga. av osäkerhet i konstruktionen. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,5 mnkr. 
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Utbyte VVX Sörmarken 
På Sörmarken finns i dag ett sekundärnät med ca 150 fastigheter anslutna. Deras 
undercentraler är både gamla och dåligt planerade, läckor ger upphov till vattenskador. 
Under åren har ca 1/3 av undercentralerna reparerats/byggts om. Detta projekt är att 
byta ut resterande undercentraler under en treårsperiod. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr. 
 
Odengatan/Döbelnsgatan reinvestering FV. 
I samband med byggnationen av fjärrkylaledningen till SÄS kommer en reinvestering i 
fjärrvärmenätet att utföras i Odengatan och Döbelnsgatan. Det har under de senaste 
åren varit ett antal läckor på sträckan.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr. 
 
Västra Parkängsgatan reinvestering VA-nät 
Vattenledningen som ligger i Västra Parkängsgatan är från 1965 och består av gjutjärn. 
Spillvattenledningen är från samma årtal och av betong och det saknas dagvatten i 
aktuell gatan. Vattenledningen har haft 3 läckor på sträckan och spillvattenledningen har 
flera brister i form av sprickor och inläckage.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr. 
 
Fageråsvägen reinvestering VA-nät 
Vattenledningen som ligger i Fageråsvägen är från 1965 och består av PVC. Spill- och 
dagvattenledningen är från samma årtal och av betong.  
Vattenledningen har haft 3 läckor på sträckan och spillvattenledningen har flera brister i 
form av sprickor och inläckage.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,0 mnkr. 
 
Vegagatan reinvestering kammare  
Nedstigningen till ventilkammaren ligger mitt i en högtrafikerad väg och är förenad med 
stora arbetsmiljörisker. Syftet med projektet är att minimera arbetsmiljöproblemet. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr 
 
Stenkastgatan Reinvestering VA-nät. 
Vattenledningen som ligger i Stenkastgatan är från 1967 och består av gjutjärn. Spill- 
och dagvattenledningen är från samma årtal och av betong.  
Vattenledningen har haft 9 läckor på sträckan. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,6mnkr 
 
Reservoarledning Längjum. 
Vattenledningen till reservoaren Längjum är från 1972 och består av PVC. PVC är från 
den tidsperioden är ofta av dålig kvalitet och vid lagning av läckor på sträckan har det 
konstaterats att kringfyllnaden runt röret är bristfällig. Ledningen är viktig för 
vattenförsörjningen i Fristad och Borgstena. Vattenledningen har haft tre vattenläckor på 
aktuell sträcka.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,0 mnkr 
 
Ekvägen-Ollonvägen reinvestering VA-nät. 
Vattenledningen som ligger i Ekvägen-Ollonvägen är från 1967 och består av PVC. Spill- 
och dagvattenledningen är från samma årtal och av betong.  
Vattenledningen har haft 9 läckor på sträckan. Anslutningskontroller har genomförts 
under 2015 och dessa har visat att det finns omfattande överläckage mellan dag- och 
spillvatten.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,3 mnkr 
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Reinvestering spillvattenstationer. 
I Aplared finns ett reningsverk som BEM har önskan att lägga ner och istället pumpa 
spillvattnet till Målsryd och vidare mot Sobacken ARV. För att möjliggöra detta behövs 3 
nya spillvattenpumpstationer mellan Aplared och Målsryd. Spillvattenledningen mellan 
Målsryd och Aplared är sedan tidigare byggd.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10,0 mnkr 
 
Bockasjögatan AP. 
Spillvattenpumpstationen Bockasjögatan är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en, 
då personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar, 
spola sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar 
har utrustningen ovan mark. All utrustning skall flyttas ovan mark. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr 
 
Elindustri AP  
Spillvattenpumpstationen Elindustri är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en, 
då personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar, 
spola sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar 
har utrustningen ovan mark. All utrustning skall flyttas ovan mark. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr 
 
Garagebyggnad vattentankar 
Vid läckor och planerade arbeten måste ibland vattentankar köras ut till områden som 
har drabbats för att de ska få tillgång till vatten. Vattentankar fylls idag på utomhus och 
måste kloreras när de behövs. Med en garagebyggnad skulle tankarna stå klorerade och 
vara redo att användas direkt. Hanteringen skulle även underlättas då man slipper stå 
utomhus vintertid och fylla på dessa. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr 
 
Fastighetsrenovering  
Vissa av våra fastigheter behöver renoveras och moderniseras. Planering med hur detta 
skall göras är under framtagande. Investeringen är beräknad på det som kommer att 
renoveras under 2019. 
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 12,2 mnkr 
 
 
Utbyte av PLC avloppsanläggningar vattenanläggningar etapp 1 
I vår VA-verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr 
våra anläggningar och processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och 
säkerställer att leverantörerna har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i 
dessa processdatorer för att inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. Under 
2019 har vi för avsikt att byta ut ett antal processdatorer inom verksamheten VA för att 
säkerställa drifttillgängligheten på dessa system. 
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 5,4 mnkr 
 
Övrigt 
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i 
varje enskilt fall. 
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 7,0 mnkr. 
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Reinvestering spillvattenstationer. 
I Aplared finns ett reningsverk som BEM har önskan att lägga ner och istället pumpa 
spillvattnet till Målsryd och vidare mot Sobacken ARV. För att möjliggöra detta behövs 3 
nya spillvattenpumpstationer mellan Aplared och Målsryd. Spillvattenledningen mellan 
Målsryd och Aplared är sedan tidigare byggd.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10,0 mnkr 
 
Bockasjögatan AP. 
Spillvattenpumpstationen Bockasjögatan är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en, 
då personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar, 
spola sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar 
har utrustningen ovan mark. All utrustning skall flyttas ovan mark. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr 
 
Elindustri AP  
Spillvattenpumpstationen Elindustri är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en, 
då personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar, 
spola sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar 
har utrustningen ovan mark. All utrustning skall flyttas ovan mark. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,0 mnkr 
 
Garagebyggnad vattentankar 
Vid läckor och planerade arbeten måste ibland vattentankar köras ut till områden som 
har drabbats för att de ska få tillgång till vatten. Vattentankar fylls idag på utomhus och 
måste kloreras när de behövs. Med en garagebyggnad skulle tankarna stå klorerade och 
vara redo att användas direkt. Hanteringen skulle även underlättas då man slipper stå 
utomhus vintertid och fylla på dessa. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr 
 
Fastighetsrenovering  
Vissa av våra fastigheter behöver renoveras och moderniseras. Planering med hur detta 
skall göras är under framtagande. Investeringen är beräknad på det som kommer att 
renoveras under 2019. 
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 12,2 mnkr 
 
 
Utbyte av PLC avloppsanläggningar vattenanläggningar etapp 1 
I vår VA-verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr 
våra anläggningar och processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och 
säkerställer att leverantörerna har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i 
dessa processdatorer för att inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. Under 
2019 har vi för avsikt att byta ut ett antal processdatorer inom verksamheten VA för att 
säkerställa drifttillgängligheten på dessa system. 
Totala investeringsbehovet för 2019 uppskattas till 5,4 mnkr 
 
Övrigt 
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i 
varje enskilt fall. 
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 7,0 mnkr. 
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Månadsrapport September
Styrelsemöte 25 Oktober
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 B 117 Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2018
Resultat - MSEK
Totalt sett ligger BEMAB drygt 11 MSEK före målet fram till September månads utgång. Detta är 
huvudsakligen drivet av ökade intäkter el och fjärrkyla och större kvantiteter debiterbart avfall. 
På nedsidan högre kostnader på VA på grund av tidigarelagd aktivering av ARV EMC samt ökade 

fastighetskostnader och underhållskostnader.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2018
Kostnadsutveckling

På kostnadssidan så är det framförallt ökade externa kostnader (fastighetskostnader och 
underhållskostnader) och minskade personalkostnader samt ökade avskrivningar på grund av 

tidigarelagd aktivering av ARV
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2018
Intäktsutveckling

På intäktssidan så är det främst ökade intäkter på avfall, fjärrkyla och el samt lägre 
intäkter på fjärrvärme och biogas. Upplösning av VA-fonden påverkar också positivt.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Budget/Mål 2019
Styrelsemöte 25 Oktober
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 B 121 Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Agenda

• Syfte
• Tidplan
• Utmaningar
• Resultat totalt och per Affärsområde
• Kostnad- och Intäktsutveckling
• Investeringar och Balansräkning
• Risker och möjligheter (Ny Riskpolicy gås igenom separat på styrelsemötet i november)

• Nästa steg
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Syfte

• Godkänna Resultatmål 2019
• Godkänna Investeringsmål 2019 
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

TIDPLAN BUDGET/MÅL 2019

• Preliminärt förslag till mål klart per affärsområde 
och totalt BEM.Onsdag 10 Oktober -Konsolidering klar

• Respektive Affärsområde och Finans sitter ner och 
går igenom förslag på mål per område.

Torsdag 11 Oktober - Genomgång 
Affärsområde och Finans

• Finans presenterar konsoliderat mål för BEM och 
respektive Affärsområde presenterar sitt förslag till mål.

Fredag 12 Oktober – Genomgång 
Affärsområde och VD

• Preliminär Riskpolicy klar och kopplas till mål 2019Fredagen den 12 Oktober – Preliminär 
Riskpolicy klar

• Preliminärt mål presenteras för Presidiet.Måndag 15 Oktober – Genomgång 
med Presidiet

• Slutgiltigt förslag till mål skickas till styrelsen.Måndagen den 18-19 Oktober – Skicka 
material till Styrelsen

• Genomgång av mål 2019 med styrelsenTorsdag 25 Oktober – Genomgång 
med Styrelsen

• Genomgång av mål 2019 med Borås StadFredagen 2 November – Genomgång 
Borås Stad
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Utmaningar

Kapacitet Komplexitet Kompetens

1 2 3

• Tillräcklig bemanning vid 
mottagande av nya 
anläggningar

• Projekteringsstöd
• Garantiåtgärder/Restpunkter
• Försäljning Biogas
• Begränsningar miljötillstånd
• ÅVC belastade av inflöde från 

omkringliggande kommuner
• Ökat underhållsbehov

• Drift av två stora KVV
• Uppstartstider
• Underhåll på ny anläggning
• Sanering/Rivning Gässlösa
• Hushållsnära insamling

• Nya anläggningar
• Omorganisation
• Pensionsavgångar
• Rekrytering

2019 präglas av driftstart EMC och den integration som sker av projekt/linjeorganisation.  
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 B 125 Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Resultat - MSEK
Totalt sett är BEMAB på ett nollresultat 2019, vilket är i linje med liggande Affärsplan. 
Nedgången i resultat vs. 2018 drivs huvudsakligen av avskrivningar, räntekostnader, 

och underhållskostnader. Antalet anställda 320 st 2019 vs. 329 st 2018.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Kostnadsutveckling – Operationella Kostnader

I stort stabila operationella kostnader över åren bortsett från ökade underhållskostnader.
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 B 127 Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Kostnadsutveckling – Kapitalkostnader

Kraftigt ökade kapitalkostnader över åren drivet av EMC.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Intäktsutveckling

Ökade intäkter på i princip alla områden drivet av framförallt ökade 
energipriser och taxehöjningar.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Investeringar

För att nå det målsatta resultatet under 2019 och för att bibehålla och höja 
nivån på befintliga anläggningar krävs investeringar på 260 MSEK under 2019.

Vi genomför årligen 
investeringar och 
reinvesteringar på våra 
anläggningar och nät. Var och 
en av våra investeringar lyfts 
separat för beslut vid aktuellt 
tillfälle. Investeringarna 
förbereds inför beslut med 
underlag och kalkyler. 
För att planera kostnader inför 
varje budgetår läggs en plan för 
att kunna beräkna preliminära 
kapitalkostnader, 
betalningsutfall. Tabellen visar 
investeringsbudget gällande 
nya planerade investeringar 
2019, vilka är på 260 mnkr. 
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Balansräkning

Fortsatta investeringar i EMC och i övriga anläggningar gör att 
balansomslutningen ökar under 2019.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Risker och Möjligheter

• Försäljning Biogas
• Utökat miljötillstånd
• Intäkter Mini KV
• Livslängd ledningsnät
• Rivning/sanering Gässlösa
• Utsläppsrätter
• Elpriser
• Räntekostnader
• Bränslekostnader
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Riskrapport
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Riskrapport forts.
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Nästa Steg

• Beslut Resultat och investeringar 2019
• Borås Stad 2 November
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)
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Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BUDGET/MÅL 2019
Förutsättningar

• Taxehöjning 11% VA

• Taxehöjning 1,9 % Energi

• Taxehöjning 1,5 % hushåll

• Löneökning 3 %

• Räntekostnad EMC enligt ny prognos fr 2,5% till 2,33%
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Annica Larsson, 033-44 20 43 2018-11-01 
 
   

Kommunstyrelsen 
 
Borås Stad 
  

 
 
 
 
 

Ansökan om kreditlimit m.m. för år 2019 i koncernbanken 
 
AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 2 800 mkr för år 2019, vilket är en 
ökning med 200 mkr.  
 
Vårt behov av ökad kreditlimit beror på att vår investeringstakt ökar. Våra in-
vesteringar år 2018 uppgår i prognosen till 212,6 mkr och i budget för år 
2019 ökar investeringarna med 205,6 mkr till 418,2 mkr.  
 
Vi har inte slagit av på takten i våra löpande underhållsprojekt t.ex. badrums-
renoveringar men totalt ligger de på samma nivå som i år.  
 
Det är främst på om- och nyproduktionssidan som vårt likvidbehov ökar. Vi 
slutför ombyggnationsprojekt på Våglängdsgatan 19, är mitt i nyproduktionen 
på Hulta torg samt startar inom kort om- och tillbyggnation på Hässle torg. 
 
Finanspolicy 
Företaget har fr.o.m. våren 2017 inte länge en egen finanspolicy utan all rän-
tesäkring sker av Borås Stads internbank. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
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Annica Larsson, 033-44 20 43  2018-11-01 
 
 
 
 
AB Bostäders verksamhetsplan för 2019-2021 
 
 
Så möter vi framtiden 

Vi är inte enbart Borås Stads största kommunala bostadsbolag, vi är en samhällsbyg-
gare att räkna med. Förutom ett varierat utbud av lägenheter i attraktiva och miljöan-
passade bostadsområden ska vi arbeta för en positiv utveckling av vår stad. 
 
 

Styrelsens övergripande styrning 

Styrelsen har tolkat och översatt de politiska direktiven till verksamhetens övergri-
pande, och långsiktiga, mål samt strategi till en strategisk avsikt. 
 
Övergripande vision: 

”Det bästa boendet för Boråsarna” 
 
Styrelsens övergripande mål: 

• Bästa boendet 

• Bästa arbetsgivaren 
• Diversifierat bostadsbestånd 

• Bäst i klassen i hållbarhet 
 
Styrelsens strategiska målområden: 

• Kundfokus 

• Affärsmässighet 
• Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 
 

Strategiska målområden 

”Det bästa boendet för Boråsarna” är visionen av vårt framtida, önskade AB Bostäder 
i Borås. AB Bostäder ska vara ett kundfokuserat och affärsmässigt företag med ett 
attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos oss vill man arbeta. De strategiska 
målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen.  
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Annica Larsson, 033-44 20 43  2018-11-01 
 
 
 
 
AB Bostäders verksamhetsplan för 2019-2021 
 
 
Så möter vi framtiden 

Vi är inte enbart Borås Stads största kommunala bostadsbolag, vi är en samhällsbyg-
gare att räkna med. Förutom ett varierat utbud av lägenheter i attraktiva och miljöan-
passade bostadsområden ska vi arbeta för en positiv utveckling av vår stad. 
 
 

Styrelsens övergripande styrning 

Styrelsen har tolkat och översatt de politiska direktiven till verksamhetens övergri-
pande, och långsiktiga, mål samt strategi till en strategisk avsikt. 
 
Övergripande vision: 

”Det bästa boendet för Boråsarna” 
 
Styrelsens övergripande mål: 

• Bästa boendet 

• Bästa arbetsgivaren 
• Diversifierat bostadsbestånd 

• Bäst i klassen i hållbarhet 
 
Styrelsens strategiska målområden: 

• Kundfokus 

• Affärsmässighet 
• Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 
 

Strategiska målområden 

”Det bästa boendet för Boråsarna” är visionen av vårt framtida, önskade AB Bostäder 
i Borås. AB Bostäder ska vara ett kundfokuserat och affärsmässigt företag med ett 
attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos oss vill man arbeta. De strategiska 
målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2

KUNDFOKUS 

 

Det bästa boendet 

Vi har ca 32 000 personer registrerade i vår bostadskö och av dessa är ca 9 000 ak-
tivt sökande. Vi ser ingen dramatisk ökning av antalet sökande längre utan nivån har 
planat ut, dock på en hög nivå. 

Per dagens datum har vi 3 stycken lägenheter publicerade på vår hemsida lediga att 
söka. Även om antalet i vår kö har planat ut har inte väntetiden på en lägenhet mins-
kat. I snitt får en potentiell hyresgäst vänta 4-5 år på en lägenhet i ett attraktivt om-
råde. 

Vi planerar för flera nyproduktioner under den kommande verksamhetsperioden 

2019-2021. Vi väljer olika inriktningar på vår produktion beroende på stadsdel och 

vilka förutsättningar vi tror att våra potentiella hyresgäster mäktar med. 

Vi låter våra hyresgäster påverka standarden i sina badrum vid badrumsrenove-

ringar. De som önskar renovera sina kök har möjlighet att göra det trots att vi inte ge-

nomför ett gemensamt projekt för en fastighet. 

I vårt bestånd finns det områden som av polisen är utpekade som ”särskilt utsatta”. Vi 
vill synas och finnas på plats för våra hyresgäster och vi gör det tillsammans med 
bl.a. Borås Stad och polisen. Vi jobbar mycket med Bosociala frågor i alla områden 
för ingen stadsdel är mer eller mindre viktig för oss. 

 
Vi lever upp till kundens förväntningar 

Vi har under år 2018 genomfört en nollmätning samt startat upp löpande hyresgäs-

tenkätsförfrågningar. På det viset erhåller vi ständigt aktuella siffror och även rullande 

12 månaders utfall och undviker då enskilda händelser i ett kvarter som kan påverka 

en hyresgästs svar. Utskicken sker endast via mail men med möjlighet att svara på 

enkäten på flera språk. 

 

Vi möter kunden på kundens villkor 

År 2018 bytte vi hemsida och den nya är byggd på en modern plattform. Vi har under 

året startat upp signering av hyresavtal för p-platser via Bank-ID och även startat en 

bytessida där befintliga hyresgäster kan byta lägenhet med annan boende i vårt be-

stånd. 

År 2019 fortsätter vi med utvecklingen av vårt fastighetssystem och hemsida. Nästa 

steg är bl.a. digital signering av hyresavtal och förbättrade funktioner för felanmälan. 
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Affärsmässighet 
 
Alla vinner på en positiv utveckling av Borås 

Vi har i höst invigt vår nya aktivitetspark och stadsodling på Våglängdsgatan. Vi har 

dessutom permanentat tjänsten att erbjuda odlingar i våra områden som tidigare har 

varit på prov. 

Vi undersöker möjligheten för andra upplåtelseformer än hyresrätter i vissa stadsde-

lar för att utveckla staden. 

Kunskap är nyckeln för att utveckla framtiden boende 

För att vara den bästa arbetsgivaren krävs en organisation av bolagets verksamhet 

som är effektiv och där samtliga anställda i bolaget kommer till sin rätt.  

Under året har en större omorganisation genomförts. Syftet med omorganisationen är 
att fler av bolagets personal ska komma närmare våra hyresgäster för att möta da-
gens och framtidens hyresgästers ökade krav på kontakt med bolaget.  

Vi utbildar vår personal så att fler som jobbar ute på områdena kan utföra fler arbets-

uppgifter på plats. En effektivare organisation som gynnar hyresgästen och bolaget. 

Vi arbetar tillsammans med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, kring den 

digitalisering som just nu sveper över vår bransch. Det vi med säkerhet vet är att vi 

inte vet vad den framtida hyresgästen önskar av oss i form att tjänster.  

Ett bra ledarskap 

I samband med omorganisationen har vi minskat antal direktrapporterande anställda 

per chef för att möjliggöra för en god arbetsmiljö. Tanken är att cheferna ska få tid till 

utvecklande arbete för hyresgäster, för personal och för bolaget. 

Vi har under året rekryterat en HR-chef då antalet personalfrågor ökar i mängd och 

komplexitet. Ett viktigt fokusområde för vår HR-chef är arbetsmiljö. Det är ett viktigt 

område då flera av vår personal arbetar ute i våra områden där arbetsklimatet har bli-

vit tuffare och där direkta hot mot personalen allt oftare förekommer. 

Vi lockar de bästa 

Samtliga roller i bolaget har en arbetsbeskrivning och det ger en tydlighet vid rekryte-

ring. 

Välutvecklad IT är hjärtat i företaget 

Vi kommer under år 2019 byta ut dagens intranät mot ett nytt som gör det möjligt för 

all personal att nå information och fakta mobilt på fältet. 

Vi fortsätter att utveckla vårt affärssystem med fler tekniska funktioner för våra hyres-

gäster. Vi följer med i den digitala utvecklingen som påverkar och kommer än mer i 

framtiden att påverka vår bransch. Utvecklingen går snabbt och frågan är inte om 

våra hyresgäster önskar tekniken – de kommer att kräva den! 
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Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 
Vi vill ha levande bostadsområden 

Vi önskar levande bostadsområden där våra hyresgäster ska kunna tillbringa tid till-

sammans ”mellan husen” t.ex. på öppna torg och stadsodlingar som gröna oaser. 

Bättre förutsättningar för skola och fritid 

Vår bosociala avdelning samarbetar med skolor och Borås Stad för att barn i våra 

områden ska ha samma känsla som sina föräldrar om det bästa boendet 

Vi anställer många sommararbetare och vi önskar då gärna sökande ungdomar som 

bor i våra områden. Erfarenheten är att när de själva får ta hand om ett område ökar 

stoltheten för sitt eget boende. 

Vi uppmuntrar till entreprenörskap 

Vi uppmuntrar de boende att hyra lokaler i våra områden för olika typer av verksam-

heter. 

Vi bidrar till en integrerad stad 

Vi tror att diversifierade boenden i våra områden bidrar till integrering av bl.a. nyan-

lända i samhället. 

Dagens renovering av badrum och kök innebär större valmöjligheter för hyresgästen 
att bestämma nivå på standarden i lägenheten och därmed också sin hyra. Det inne-
bär en ökning av diversifierade bostäder i befintliga fastigheter. 
 
Miljöfrågor är i ständigt fokus 

SABO har tidigare genomfört ett energibesparingsupprop som vi naturligtvis deltog i. 

Nu är det dags för ett nytt upprop vilket vi också kommer att signera.  

Planering sker för hur vi ska hantera överskottsmaterial vid ny- och ombyggnation. 

Hittills har detta material antingen slängts eller ”försvunnit” utom vår kontroll. Som ett 

hållbart företag är det dels slöseri med pengar och dels slöseri av material om det går 

att använda. 

Bra ekonomi är en förutsättning för hållbarhet 

Driftnetto per fastighet ger oss möjlighet att effektivt hitta kostnadstjuvar i bolaget. 

Det operativa resultatet i bolaget måste öka. Dels kommer vi att titta på resultat per 

fastighet men också på effektiviteten i bolaget. 

Vi jobbar med att utöka antalet lägenheter med köp och försäljning av fastigheter 

samt att vi ständigt har fokus på nya markmöjligheter för nyproduktion. 
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Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 
Vi vill ha levande bostadsområden 

Vi önskar levande bostadsområden där våra hyresgäster ska kunna tillbringa tid till-

sammans ”mellan husen” t.ex. på öppna torg och stadsodlingar som gröna oaser. 

Bättre förutsättningar för skola och fritid 

Vår bosociala avdelning samarbetar med skolor och Borås Stad för att barn i våra 

områden ska ha samma känsla som sina föräldrar om det bästa boendet 

Vi anställer många sommararbetare och vi önskar då gärna sökande ungdomar som 

bor i våra områden. Erfarenheten är att när de själva får ta hand om ett område ökar 

stoltheten för sitt eget boende. 

Vi uppmuntrar till entreprenörskap 

Vi uppmuntrar de boende att hyra lokaler i våra områden för olika typer av verksam-

heter. 

Vi bidrar till en integrerad stad 

Vi tror att diversifierade boenden i våra områden bidrar till integrering av bl.a. nyan-

lända i samhället. 

Dagens renovering av badrum och kök innebär större valmöjligheter för hyresgästen 
att bestämma nivå på standarden i lägenheten och därmed också sin hyra. Det inne-
bär en ökning av diversifierade bostäder i befintliga fastigheter. 
 
Miljöfrågor är i ständigt fokus 

SABO har tidigare genomfört ett energibesparingsupprop som vi naturligtvis deltog i. 

Nu är det dags för ett nytt upprop vilket vi också kommer att signera.  

Planering sker för hur vi ska hantera överskottsmaterial vid ny- och ombyggnation. 

Hittills har detta material antingen slängts eller ”försvunnit” utom vår kontroll. Som ett 

hållbart företag är det dels slöseri med pengar och dels slöseri av material om det går 

att använda. 

Bra ekonomi är en förutsättning för hållbarhet 

Driftnetto per fastighet ger oss möjlighet att effektivt hitta kostnadstjuvar i bolaget. 

Det operativa resultatet i bolaget måste öka. Dels kommer vi att titta på resultat per 

fastighet men också på effektiviteten i bolaget. 

Vi jobbar med att utöka antalet lägenheter med köp och försäljning av fastigheter 

samt att vi ständigt har fokus på nya markmöjligheter för nyproduktion. 
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Om hyresrätten ska kunna behålla och utveckla sin roll på bostadsmarknaden måste 

den ges långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Utvecklingen av hyran, 

den långsiktige hyresvärdens väsentliga intäkt, måste då i rimlig utsträckning följa 

med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är huvudbudskapet i det gemen-

samma underlag som SABO och Fastighetsägarna tagit fram inför höstens treparts-

samtal med Hyresgästföreningen. 

 

 

Nyproduktion 2019-2021 
 
Då ett av styrelsens övergripande mål är diversifierat bostadsbestånd, som har sitt 
ursprung i ägardirektiven, fortsätter vi inte bara med våra underhållsprojekt utan även 
med om- och nybyggnationsprojekt. Om alla planer går i lås kommer vår investe-
ringsnivå att ligga på en fortsatt hög nivå och uppgår i budget 2019 till 418 mkr. 
 
Pågående 

I april beräknas 33 nya lägenheter vara klara för inflyttning på Våglängdsgatan 19   
efter ombyggnation av huset. Ombyggnationen har kantats av en konkurs och där-
med utdragen tidsplan. De hyresgäster som har skrivit kontrakt på de nya lägenhet-
erna finns tillfälligt inhysta antingen i egen regi eller i andra lägenheter hos oss. Vi 
håller ständig kontakt med dessa hyresgäster. 
 
I vintras flyttade ICA in i en av oss nybyggd butik på Hulta torg. Därefter revs den 
tömda fastigheten för att ge plats för en just nu pågående nybyggnation. Fastigheten 
som byggs är en tvillingskrapa på 16 våningar med en fantastisk utsikt över Hulta 
med omnejd. Fastigheten kommer att bestå av 112 lägenheter med planerad inflytt-
ning januari/februari 2020. Vi bidrar med de nya lägenheterna till en möjlig flyttkarriär 
inom Hulta samt till ett mer levande torg som tidigare har präglats av tråkigheter. 
 
Upphandlingen av om- och tillbyggnation av mötesplatsen på Hässleholmen är klar 
och redo att starta i skrivande stund. I lokalerna kommer Borås Stads Kulturskola att 
flytta in när lokalerna står klara efter sommaren 2019. 
 
Planering 

Då bolaget lämnar sina lokaler på Österlånggatan 17 för flytt till ett gemensamt admi-
nistrativt kontor på Viskaholm pågår sondering efter nya hyresgäster. Om de pla-
nerna inte går i lås kommer kontorslokalerna att byggas om till 11 lägenheter under 
år 2019. 

På Kamgarnsgatan i Brämhult har vi en kommunal markanvisning där vi har för avsikt 
att bygga 60 lägenheter i olika nivåer på husen för att på ett smakfullt sätt passa in i 
miljön. Inflytt kan ske tidigast december 2020. 

Vi förvärvade i slutet av 2017 en fastighet på Trandared, Svärdfästet 4. Tanken är att 
riva nuvarande fastighet och uppföra punkthus innehållande 60 nya lägenheter. 
Denna produktion kan vara klar för inflytt tidigast december 2021. 
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Regementsstaden kommer i princip att bli en ny stadsdel i Borås. Vi planerar att där 

bygga 75 lägenheter med inflytt i bästa fall slutet av 2021. 

Det finns ytterligare planer på nyproduktion med start i slutet av denna verksamhets-

plan. Det gäller både nybyggnation på Västerbro och på Våglängdsgatan 151. Pro-

jektering pågår men är i skrivande stund inte formaliserade. 

 

 
Förslag till budget 2019 
 
Resultat före utrangeringar i budget för år 2019 uppgår till 25,6 mkr.  

 
 
Vi har i budget 2019 kostnadsökningar på vatten med 11 %, ökade personalkostna-

der och ökade intäkter både genom förhandling med Hyresgästföreningen men 

också genom standardhöjande renoveringar.  

I december 2018 säljer vi Hestra Midgård till Borås Stad samtidigt som vi köper loss 

de tomträtter som Borås Stad tidigare ägt. Försäljningen av Hestra Midgård innebär 

att vi tappar både intäkter och framförallt resultat då den fastigheten har haft ett posi-

tivt driftnetto.  

Delar av resultatförlusten vi gör vid försäljning av Hestra Midgård har vi kortsiktigt i 

budgeten för år 2019 hämtat igen men långsiktigt krävs ytterligare effektiviseringar. 

Bokslut Budget Prognos Budget

Samtliga belopp i tkr 2017 2018 2018 2019

Intäkter 487 801 490 406 495 413 492 703

Övriga rörelseintäkter 1 693 563 358 443

Kostnader -428 460 -427 111 -435 603 -438 682

Rörelseresultat 61 034 63 858 60 168 54 464

Finansiella intäkter 967 800 1 028 800

Finansiella kostnader -30 041 -32 727 -30 845 -29 633

Resultat före utrangeringar 31 960 31 931 30 351 25 631

Utrangeringar -1 110 -10 718 -9 144 -5 176

Resultat före extraordinärt 30 850 21 213 21 207 20 455

Resultat försäljning fastighet 0 0 41 905 0

Konkurs entreprenör 0 0 -11 121 0

Resultat före skatt 30 850 21 213 51 991 20 455

Uppskjuten skatteskuld -10 738 0 0 0

Resultat 20 112 21 213 51 991 20 455

Investeringar under perioden 587 189 282 900 212 569 418 185
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Vår ägare, Borås Stad, har satt avkastningskrav för år 2019 enligt ovan. Resultatmå-
let når vi inte kortsiktigt men vi är överens med vår ägare att målet är i nivå med våra 
egna förväntningar och nödvändigt för verksamheten. 
 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
 

Bokslut Budget Prognos Budget

Samtliga belopp i tkr 2017 2018 2018 2019

Resultat före utrangeringar (40 mnkr) 31 960 31 931 30 351 25 631

Direktavkastning (3,0 %) 3,3 3,4 3,0 3,0

Soliditet (20 %) 20,5 19,4 19,8 18,5

Justerad soliditet (40 %) 47,6 42,7 43,9 42,4



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 145



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

B 146



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 147



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

B 148



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 149



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

B 150



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

 B 151

Budget 2019
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UTFALL 2017 BUDGET 2018 PROGNOS 2018 BUDGET 2019

Intäkter
Hyror 41200 41000 41300 41400

Drift
El 3461 3600 3950 4100
Vatten 1322 1200 1350 1400
Sophämtning 980 900 1050 1100
Vägavgift 98 50 0 0
Larm och brandskydd 266 300 300 310
Försäkringar 140 142 145 150
Hyresgästföreningen 61 65 65 65
Fastighetsskatt 574 600 700 700
Personal och styrelse 4386 4500 4450 4400
Yttre skötsel 1663 2250 2000 2500
Reparation och underhåll 12061 10080 10000 10000

Summa driftkostnader 25012 23687 24010 24725

Räntekostnad 2371 2600 2700 2700
Avskrivning 10374 10500 10500 10500

Resultat 3443 4213 4090 3475

BUDGET 2019 Tkr

3

Viskaforshem AB erbjuder en på alla sätt bra boendemiljö, detta 
innefattar energi, planlösning, arkitektur, material, klimat och akustik. 
Vid renovering, ny- och ombyggnation eftersträva detsamma för 
befintliga fastigheter med den boende i fokus. 
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Budget 2019, budgetbeskrivning:

Efterfrågan på bostad är fortsatt mycket hög, vi ser inte några problem 
med intäktssidan när det gäller vakanser. 

Hyran är reglerad, dels för lokaler i kontrakt med indexuppräkning och 
för hyresrätterna förhandlas hyran för höjning 1 april 2019, 
ökningstakten hänger inte med kostnadsökningar och 
hyresgästföreningen hänvisar bl. a. till det låga ränteläget. 

På kostnadssidan är exempelvis kapitalkostnaden svårpåverkad. 
Viskaforshem försöker att inte ha alltför mycket fasta kostnader för att 
kunna ha beredskap till förändringar vid behov. 

När det gäller  drift och underhåll har vi strategin att minska den 
posten genom att göra underhåll som är mycket långsiktiga. Genom 
fastighetens livscykel både lönsamma rent ekonomiskt samt 
värdehöjande rent estetiskt för de boende, och då även miljöriktiga. 

Efter att värmecentraler optimerats är det nu dags för injusteringar och 
ventilbyten på element, som påbörjas senhösten 2018.

Under 2019 jobbar vi på att starta byggnation av 13 
markbostadslägenheter och 30 lägenheter med inriktning på 
trygghetsbostäder i samarbete med äldrenämnden.

På kort sikt påverkas soliditeten negativt vid nybyggnation, men med 
rätt investering, där efterfrågan blir hög och drift och underhåll låg, 
stärks bolagets ekonomi och sörjer för att allt blir uthyrt.
Uppförda bostäder kommer att tillföra och tjäna samhället, vilket i sin 
tur gör att vändpunkten för Viskafors närmar sig. Vändpunkten kan 
bl. a. beskrivas som den punkten när privata investeringar kommer för 
att uppföra bostäder och ex. lokaler för näringsliv.

Viskaforshem lägger sig på en något lägre vinst för 2019, dels av 
försiktighetsskäl men också för möjligheten att utföra mer underhåll 
som ex. något takbyte och/eller fönsterbyten, inre underhåll och 
standardökningar.
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Viskafors
Framtid och utveckling

Friskafors
Trygghetsboende

Källsprångs-
vägens 13 stycken 
markbostads-
lägenheter

S.A Bygg i Borås har 
renoverat/byggt om de 
två husen i Daltorp, 
Viskafors på ett fint 
och tidstypiskt sätt. 
Detta visar att även 
privata investeringar 
tager sin början i 
Viskafors när det 
gäller bostäder.
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Internkontrollplan
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Budget för verksamhetsåret 2019 

Akademiplatsen AB 556565-1493 

 

 

 

 

 

 

 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen.  

Bolaget skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, 
Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, 
innovation och näringsliv främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera möten, 
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 
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Verksamhet 2019 

Bolaget består av tidigare kallat Borås Stad Textile Fashion Center AB som tillsammans med det nu 
aktiverade Borås Kongresscenter AB nu bildar Akademiplatsen AB.  
 
Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile 
Fashion Center.  Bolaget ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera 
förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är 
fortsatt innovation och utveckling för området och de verksamheter som finns där.  

 

 

 

 

Ett ledningsråd bestående av de dominerande verksamheterna i centret har 
formerats och därmed en plattform för att driva och utveckla den tidigare (2017) gemensamt 
antagna visionen: Europas ledande Science Park inom textil och mode. För 2019 innebär det arbete 
med att definiera mål och KPI:er för visionen men också att få igång en effektiv samverkan och gott 
samarbete. En översyn av lokalnyttjande kommer att vara klar till 2019.  Bolaget ansvarar för den 
interna informationen i centret. 

Bolaget ansvarar också för extern marknadsföring av Textile Fashion Center som har blivit den plats i 
Borås som pr/press vill besöka och här fungerar bolaget som kontaktperson, koordinator och värd. 

Entréplan, vilket är de allmänna ytorna som bolaget står som hyrestagare för, behöver vitaliseras och 
planen är att hitta gemensam receptionsfunktion tillsammans med Textilmuseet. I budget är 
kostnader för mindre justeringar beräknade. Intäkterna påverkas då möteslokaler i huset har 
övergått i annan verksamhet än uthyrningsbara lokaler, vilket också påverkar vår roll som 
möteskoordinerare.  

 

Bolaget är hyresvärd till den privata driftsoperatören i Borås Kongress 
och avtalat att hitta samverkan för att utveckla mötesmarknaden i Borås. Samverkansmöten som rör 
drift, avtal, marknadsföring, varumärke, kvalitetsfrågor, marknadsplanering, ekonomi och 
utvecklingsfrågor kommer att hållas kontinuerligt.  Driftsbolaget har fast hyra + omsättningshyra i 
budgeten är bara den fasta beräknad med tanke på att detta är första året Bolaget är hyresgäst hos 
det kommunala fastighetsbolaget IBABs dotterbolag Eulos6. Bolagets hyreskostnad till IBAB är högre 
än intäkterna och enligt plan hos ägarna.  
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Akademiplatsen AB 
556565-1493 
    
tkr Budget Budget Budget 
  2017 2018 2019 
Intäkter       
Intäker Textile Fashion Center 1 840  1 900  800  
Hyresintäkt Borås Kongress 0  0  5 400  
Nettoomsättning 1 840  1 900  6 200  
Inköpskostnader Textile Fashion Center -1 222  -1 311  -560  
Övriga rörelseintäker  112  130  374  
Bruttovinst 730  719  6 014  
Personalkostnader -3 100  -3 400  -3 500  
Styrelsekostnader 0  -300  -150  
Hyreskostnader gula zonen -4 329  -4 200  -4 326  
Hyra kontor -25  -50  -100  
Hyra Borås Kongress 0  0  -15 400  
Kostnader drift/skötsel gula zonen -458  -460  -960  
Adminstrativa kostnader -540  -610  -740  
Projektkostnader och marknadsföring -800  -800  -1 100  
Kostnader totalt -9 252  -9 820  -26 276  
Ack rörelse resultat -8 522  -9 101  -20 262  
Avskrivningar inventarier  -420  -420  -3 600  
Beräknat resultat efter avskrivningar -8 942  -9 521  -23 862  
Finansiella kostnader (ränta internbanken) -8  -7  -38  
Beräknat resultat: Före skatt -8 950  -9 528  -23 900  

 
Budgeten innehåller verksamhetskostnaderna för de två olika uppdragen där kostnaden 
för Textile Fashion Center är -9 667 tkr och för Borås Kongress -14 233 tkr. 
 
Finansiering 
Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. 
Budgetförslag för år 2019 är ett koncernbidrag på 23 900 tkr. 
 
Investeringsbehov 
Inga nya investeringar planeras under 2019 
 
Kreditlimit 
Idag har Akademiplatsen en kreditlimit på koncernbanken på 43 miljoner kr. 
Borås 6 november 2018 

 

Per-Olof Höög, styrelseordförande 

    

Helena R. Alcenius, VD  
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Verksamhet och budget 2019 
BoråsBorås TME AB 556784-7719 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening skall samäga  

bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad  
att besöka för turism, möten och evenemang. 

Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra  
och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet, med följande mål: 

 
- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäringen, turister  

och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang. 
 

- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
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PLATSUTVECKLING I RELATION TILL STADSUTVECKLING 
Besöksnäringen är en av landets viktiga basnäringar och den fortsätter att växa både i storlek och 
betydelse. De två stora aktörerna inom näringen, det statliga Visit Sweden och Svensk Turism, som samlar 
den privata sidan, har som gemensamt mål att på sikt fördubbla näringen. 
Samtidigt har stadsutveckling blivit ett hett ämne. Medan besöksnäringen har ”turister” som målgrupp, har 
stadsutveckling fokus på invånarna och företagen. Vi tror att dessa frågor hör ihop. För att utveckla 
staden för våra invånare och företag, och samtidigt göra den attraktiv för besökare, krävs att alla som 
arbetar med de här frågorna har samsyn om vad som ska göras. 
 
Allt börjar med platsen – vår stad. Ur den definieras destinationen och anledningar till att människor väljer 
att leva och bo just här, eller att resa hit. För att attrahera besökare behöver vi få människor att prata gott 
om vår stad. Den måste erbjuda intressanta upplevelser och aktiviteter, vara tillgänglig och väl 
kommunicerad. En utvecklad besöksnäring i samverkan med en långsiktig och klok stadsutveckling bidrar 
med just det och gynnar alla som bor och verkar här. Av den anledning ser vi invånarna som den största 
målgruppen, som besökare i sig, som ambassadörer och en viktig kommunikationskanal om hur man 
pratar om platsen.  
 
Vi tror att om vi skapar en attraktiv plats för invånarna, så är det lättare att attrahera besökare. 
Ekonomiskt och antalsmässigt utgör invånaren basen och huvudparten. På toppen finns besökaren som 
spelar en viktig roll för att platsen skall kunna erbjuda ett rikligare utbud. Vi vill skapa en plats där man 
inte bara producerar utan man även kan konsumera. 
 
INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2019 
Året inleds med att Textilmuseet just har öppnat Balenciaga utställningen som pågår till april. Detta ger 
oss en bra reseanledning mot intressanta målgrupper och bekräftar vår position med textil och design. 
 
Under 2019 kommer mycket tid och resurser på bolaget läggas på att genomföra vår del av U20  
Junior EM i friidrott med deltagare från över 40 länder och ca 1500 tävlande delegater.  
 
Hösten 2019 planerar vi för fjärde upplagan av No Limit Street Art Festival vilken vi har en ambition att 
vidareutveckla. Vi vill att man ska få nya intryck när man är i Borås. 
 
År 2021 fyller Borås 400 år och bolaget har fått ansvaret att koordinera firandet och jubileumsåret. Med 
alla de planer, förslag och idéer som kommit in under 2018 har vi ett ramverk för hur vi ska fira hela året, i 
hela Borås, för boråsare och för besökare. Beredningsgrupp fortsätter planeringen och politiska 
avstämningar sker.   
 
Ett nytt utvecklat material tas fram där vi kommunicerar Borås som en plats för textil, design och 
kreativitet. Där beskriver vi vårt DNA och vår persona som modiga, lyhörda, ansvarsfulla och innovativa. 
En hållbar plats som erbjuder ett nära och lättillgängligt utbud av kultur, natur, aktiviteter och händelser. 
En plats som är öppen och vänder sig mot både den nationella och internationella världen. Materialet 
används och kommuniceras när: 

 vi ska hälsa välkommen till vår stad 
 när vi vill attrahera nya investeringar 
 välkomna nya studenter 
 välkomna nya möten och evenemang 
 näringslivet, staden och akademin ska hälsa välkommen till Borås 
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BESÖKSSERVICE I NYA FORMER 
Den vanligaste anledningen att besöka Borås Turistbyrå är för att hämta eller köpa biljetter. Denna service 
kommer från 1 januari 2019 att erbjudas på Kulturhuset, som redan har biljettförsäljning och bra och god 
tillgänglighet. Under våren kommer Borås Turistbyrå att stänga sin fysiska butik för att utveckla 
värdskapet och möta våra besökare på nya ställen. Bolagets verksamhet kommer att förändras i samband 
med detta. 
 
INFO POINTS 
Genom certifierade info-points på besöksmål och andra platser där besökare florerar, kan vi ge 
information både personligt och genom tryckt material. 
 
GUIDER OCH GUIDEUTVECKLING 
Vi kommer att arbeta mer med guider. Erbjuda guidade turer mer frekvent, planerat och kommunicerat 
som en del av vårt erbjudande. Det är här vi kan berätta storyn om Borås och ge besökare och invånare 
både kännedom och kunskap.  Bolaget tar stadens ansvar för att samordna, utveckla och ha 
relationsansvar för guider och guideutveckling, guideutbildningar och guidebokning.  
 
MOBIL BESÖKSSERVICE 
Vid evenemang och andra händelser har vi möjlighet att vara på plats med vår mobila besöksservice. När 
och var bestäms säsongsvis och händelsedrivet och kommer från bolagets engagemang i evenemang och 
aktiviteter. Den mobila turistbyrån består idag av el-cykel med plats för broschyrer, ipads och med 
möjlighet till försäljning. 
 
DIGITALA KANALER  
Genom en redaktion på bolaget samlas allt som händer i Borås och distribueras i olika kanaler, såsom 
sociala medier, web och digitala skyltar på publikintensiva platser. Redaktionen har till uppgift att stärka 
vår närvaro i digitala och sociala medier. Som bas ligger destionationssajten boras.com, denna fungerar 
som ett bibliotek som fylls av oss. Vi behöver dock stärka, utveckla och stötta aktörerna så de har bra 
innehåll på sina sidor, så att de får bättre räckvidd. Vi arbetar med och genom andra för att fylla kanalerna 
mot de olika målgrupperna. 
 
FLYTT 
Vi planerar för en flytt under året. Det innebär att Sven Eriksongymnasiet kan få tillgång till mer yta.  
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 Budget 2018  Prognos  Budget 2019 
  T2 2018  

Rörelsens intäkter       
Intäkter Borås Näringsliv 900 000   900 000   900 000 
Övriga intäkter 400 000             100 000 805 000 

Provision biljettförsäljning 280 000 250 000 
"Ingår i övriga 

Intäkter " 
Borås Tourist Center 1 099 000 1 050 000 129 000 
Erhållna bidrag U20     8 307 720 
Summa intäkter: 2 679 000 2 300 000 10 141 720 
        
Rörelsens kostnader       
Övriga kostnader inkl U20 -1 320 000 -1 000 000 -8 618 720 
Personalkostnader -12 193 000 -9 872 773 -11 090 000 
Styrelsekostnader -140 000 -140 000 -160 000 
Hyreskostnader -790 000 -790 000 -1 200 000 
Administrativa kostnader -1 900 000 -1 700 000 -2 200 000 
Projektkostnader -5 600 000 -5 600 000 -6 000 000 
Summa rörelsekostnader: -21 943 000 -19 102 773 -29 268 720 
        
Rörelseresultat före 
avskrivningar  -19 264 000 -16 802 773 -19 127 000 
Avskrivningar: -18 673 -18 673 -18 673 
Rörelseresultat efter 
avskrivningar  -19 282 673 -16 821 446 -19 145 673 
Räntekostnader: -11 000 -25 000 -27 000 
Resultat efter finansiella 
kostnader -19 293 673 -16 846 446 -19 172 673 

    
Finansiering    
    
Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås  
Stadshus AB. Budgetförslag för år 2019 är ett koncernbidrag på 19 172 673 kr. 
samt 900 000 kr som erhålls av Borås Näringsliv   
    
Investeringsbehov    
    
Inga nya investeringar planeras under 2019 för BoråsBorås TME AB  
    
Kreditlimit    
    
Idag har BoråsBorås TME AB en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner. 

 

Borås 6 november 2018 

 

Per-Olof Höög, styrelseordförande 

   Helena R. Alcenius, VD  
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VERKSAMHETSPLAN ‐ EKONOMI – BUDGET 2019 

 
1. Nulägesbeskrivning 
 
A   Marknadssituationen 

 
Lägenheter 
Efterfrågan på bostäder är stabil i bolagets flesta geografiska områden och framför allt i 
Dalsjöfors centralort. Några vakanser finns inte. Styrelsens bedömning för framtiden är 
att vi behöver bygga fler lägenheter i Dalsjöfors i enlighet med våra planer nedan. 
 
Lokaler 

  Bolaget förvaltar äldreboendet på Dalhem. Det finns f n inga planer på förändringar i 
dessa lokaler.  

 
  Nybyggnation 
 
  Uppegårdsgatan, Dalsjöfors 
  På Uppegårdsgatan i Dalsjöfors pågår nybyggnation av 50 lägenheter. 
 
B   Ekonomi 

Bolagets årsredovisning 2017 visade på en vinst på 205 tkr. Löpande och periodiskt un‐
derhåll utfördes för 11 009 tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 14 812 tkr. 

 
2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 
 

  A  Soliditet 
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. Soliditeten för 2016 var 10,9% 
och för 2017 blev den 12,3%.  Prognosen för soliditeten för 2018 är att den blir något 
lägre, ca 11%. Detta p g a pågående nyproduktion. Efter färdigställande av pågående 
nybyggnation kommer soliditeten åter att sjunka. 
 

  B  Likviditet 
    Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden. 
 
  C  Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, hyresintäkter, kapitalkostna‐
der, driftskostnader samt underhållskostnader.  
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Prognosen för resultatet under 2018 är på ca 1 400 tkr.  
 

Kapitalkostnader 
Medelräntan i bolaget 2017 var 1,2%. För 2019 beräknas den bli ca 1%.  
 

    Från 2017‐03‐15 sköter vår ägare företagets lånefinansiering. 
   

Reporäntan har länge varit låg, ‐0,5% och kommer troligen fortsatt att vara låg under 
2018.  
 

    Driftskostnader 
Fjärrvärmen höjs 2019 med 1,9% enligt Borås Energi och Miljö. Höjningen av VA‐
avgiften har under flera år varit 5,5%. För 2019 blir höjningen 11%. Övriga driftskost‐
nader förväntas öka med i snitt 3%. 

 
    Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under året legat på en fortsatt hög nivå. För 2016 var under‐
hållet 7 015 tkr. Prognosen för innevarande år är 7 000 tkr. Medelvärdeåret för bola‐
gets fastigheter är 1981, vilket innebär ett fortsatt framtida underhållsbehov, då flera 
fastigheter nu har funnits i över 50 år. 

 
    Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 1,4% från den 1 april 2018. Lägenhetshyrorna för 2019 förhandlas 
under vintern. 

 
3 Investeringar 

 
Underhåll 
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet 
kan komma att betraktas som investeringar.  För att kunna genomföra nybyggnation 
måste vi hålla igen på underhållet. Med anledning av detta avsattes 7 000 tkr för un‐
derhållet i budgeten för 2018. Samma belopp för 2019 är 7 100 tkr. 

 
Nyproduktion 
Bolaget har påbörjat byggnation av 50 lägenheter på Kråkhult Uppegården i Dalsjöfors. 
Investeringen bedöms till ca 125 mkr. Någon höjning av limiten är dock inte aktuell.  
 

   
  Kerstinsgärde (Tomt vid Dalhem), Dalsjöfors 
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  Företaget har option på en tomt vid Dalhem i Dalsjöfors. Planering för en framtida 
byggnation av ca 25 lägenheter pågår. 

 
4 Budget 2018 

Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli ca 2% under 2018. 
 
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 1,0 – 3,0 %. 
 
Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1,0%. 
 
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den 
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2018 är 778 tkr. 

 
    Borås 2018‐11‐02 
 

AB TOARPSHUS 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Bilaga: Bokslut 2017, Budget 2018‐2019, Prognos 2018 
Org. nr 556012‐3233 
 
 
Beslut taget i styrelsen 2018‐10‐31 
 

Totalt AB Toarpshus Budgetår 2019 Inkl h-höjn
Upprättad den............:2018-11-05 Arbetsbudget Utskriven: 2018-11-05 1,015

Antal Yta
Produktionskostnad................: 0 Lägenheter 340,0 21 885,4
Taxeringsvärde, hyreshus......: 0 Lokaler 25,0 6 818,0
Taxeringsvärde, småhus........: 0 Garage 75,0 0,0
Byggnadsår............................: 0 P-platser 65,0 0,0
Värdeår..................................: 0 Totalt 505,0 28 703,4

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTO INTÄKTER 2017 2018 2019 kvm helår 2018

3011 Hyror bostäder 21 111 358 21 324 000 22 694 000 1 036,95 21 392 000
3013 Hyror lokaler 6 367 216 6 367 000 6 422 000 941,92 6 421 000
3015 Hyror, garage o p-platser 295 213 295 000 296 000 43,41 296 000
3071 ./. Hyresbortfall bostäder -410 273 -356 000 -400 000 -13,94 -381 000
3073 ./. Hyresbortfall lokaler 0 0 0 0,00 0
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-platser -47 468 -48 000 -45 000 -1,57 -45 000
3096 ./. Hyresrabatter -9 996 -10 000 -10 000 -0,35 -10 000
3210 Fiber 29 937 30 000 173 000 25,37 43 700
3990 Övriga intäkter 8 803 0 0 0,00 0

27 344 790 27 602 000 29 130 000 1 014,86 27 716 700

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Underhåll -9 061 789 -7 000 000 -7 100 000 -247,36 -7 000 000

-9 061 789 -7 000 000 -7 100 000 -247,36 -7 000 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel enligt avtal -1 828 407 -1 898 000 -1 933 000 -67,34 -1 670 000
4050 Övr. kostnader fast.skötsel -307 240 -312 000 -322 000 -11,22 -350 000
4070 Snöröjning -327 344 -500 000 -520 000 -18,12 -650 000
4100 Reparationer -1 946 903 -2 000 000 -2 250 000 -78,39 -2 200 000
4310 El-avgifter -2 045 303 -2 150 000 -2 206 000 -76,86 -2 150 000
4323 Uppvärmning -2 851 715 -2 978 000 -3 034 000 -105,70 -3 059 000
4330 VA-avgifter -1 045 705 -1 170 000 -1 193 000 -41,56 -1 170 000
4340 Sophämtning -695 429 -652 000 -720 000 -25,08 -681 000
4410 Fastighetsförsäkring -172 605 -180 000 -214 000 -7,46 -180 000
4460 Kabel TV/Fiber -201 420 -207 000 -214 000 -7,46 -207 000
6320 Avgifter juridiska åtgärder -32 741 -40 000 -62 000 -2,16 -40 000
6351 Hyresförluster -147 265 -58 000 -58 000 -58 000
6370 Bevakning o larm 0 -124 000
6410 Styrelsearvoden -108 777 -101 000 -110 000 -3,83 -101 000
6420 Revisionsarvode -96 956 -74 000 -80 000 -2,79 -74 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB -484 716 -501 000 -505 000 -17,59 -480 000
6490 Övriga förv. kostnader -398 233 -253 000 -289 000 -10,07 -400 000
6980 Förhandlingsavgifter -42 578 -43 000 -94 000 -3,27 -45 000
7210 Lön, anställda -342 772 -340 000 -550 000 -19,16 -420 000
7410 P-försäkr 0 0 -48 000 -1,67 0
7510 Arbetsgivaravgifter -76 676 -68 000 -157 000 -5,47 -87 000

-13 152 784 -13 525 000 -14 683 000 -505,20 -14 022 000

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsskatt -338 981 -372 000 -390 000 -13,59 -372 000

-338 981 -372 000 -390 000 -13,59 -372 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -2 981 067 -2 965 000 -3 900 000 -135,87 -2 984 532

-2 981 067 -2 965 000 -3 900 000 -239,99 -2 984 532

FINANSIELLA POSTER
8310 Ränteintäkter oms tillgångar 8 024 0 0 0,00 12 000
8421 Räntekostnader -1 613 224 -2 601 000 -2 279 000 -79,40 -1 973 000
8470 ./. Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0,00 0

-1 605 200 -2 601 000 -2 279 000 -79,40 -1 961 000
Summa kostnader -27 139 821 -26 463 000 -28 352 000 -1 085,54 -26 339 532

Årets resultat 204 969 1 139 000 778 000 1 377 168

Differens 2,67% -70,68
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Totalt AB Toarpshus Budgetår 2019 Inkl h-höjn
Upprättad den............:2018-11-05 Arbetsbudget Utskriven: 2018-11-05 1,015

Antal Yta
Produktionskostnad................: 0 Lägenheter 340,0 21 885,4
Taxeringsvärde, hyreshus......: 0 Lokaler 25,0 6 818,0
Taxeringsvärde, småhus........: 0 Garage 75,0 0,0
Byggnadsår............................: 0 P-platser 65,0 0,0
Värdeår..................................: 0 Totalt 505,0 28 703,4

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTO INTÄKTER 2017 2018 2019 kvm helår 2018

3011 Hyror bostäder 21 111 358 21 324 000 22 694 000 1 036,95 21 392 000
3013 Hyror lokaler 6 367 216 6 367 000 6 422 000 941,92 6 421 000
3015 Hyror, garage o p-platser 295 213 295 000 296 000 43,41 296 000
3071 ./. Hyresbortfall bostäder -410 273 -356 000 -400 000 -13,94 -381 000
3073 ./. Hyresbortfall lokaler 0 0 0 0,00 0
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-platser -47 468 -48 000 -45 000 -1,57 -45 000
3096 ./. Hyresrabatter -9 996 -10 000 -10 000 -0,35 -10 000
3210 Fiber 29 937 30 000 173 000 25,37 43 700
3990 Övriga intäkter 8 803 0 0 0,00 0

27 344 790 27 602 000 29 130 000 1 014,86 27 716 700

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Underhåll -9 061 789 -7 000 000 -7 100 000 -247,36 -7 000 000

-9 061 789 -7 000 000 -7 100 000 -247,36 -7 000 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel enligt avtal -1 828 407 -1 898 000 -1 933 000 -67,34 -1 670 000
4050 Övr. kostnader fast.skötsel -307 240 -312 000 -322 000 -11,22 -350 000
4070 Snöröjning -327 344 -500 000 -520 000 -18,12 -650 000
4100 Reparationer -1 946 903 -2 000 000 -2 250 000 -78,39 -2 200 000
4310 El-avgifter -2 045 303 -2 150 000 -2 206 000 -76,86 -2 150 000
4323 Uppvärmning -2 851 715 -2 978 000 -3 034 000 -105,70 -3 059 000
4330 VA-avgifter -1 045 705 -1 170 000 -1 193 000 -41,56 -1 170 000
4340 Sophämtning -695 429 -652 000 -720 000 -25,08 -681 000
4410 Fastighetsförsäkring -172 605 -180 000 -214 000 -7,46 -180 000
4460 Kabel TV/Fiber -201 420 -207 000 -214 000 -7,46 -207 000
6320 Avgifter juridiska åtgärder -32 741 -40 000 -62 000 -2,16 -40 000
6351 Hyresförluster -147 265 -58 000 -58 000 -58 000
6370 Bevakning o larm 0 -124 000
6410 Styrelsearvoden -108 777 -101 000 -110 000 -3,83 -101 000
6420 Revisionsarvode -96 956 -74 000 -80 000 -2,79 -74 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB -484 716 -501 000 -505 000 -17,59 -480 000
6490 Övriga förv. kostnader -398 233 -253 000 -289 000 -10,07 -400 000
6980 Förhandlingsavgifter -42 578 -43 000 -94 000 -3,27 -45 000
7210 Lön, anställda -342 772 -340 000 -550 000 -19,16 -420 000
7410 P-försäkr 0 0 -48 000 -1,67 0
7510 Arbetsgivaravgifter -76 676 -68 000 -157 000 -5,47 -87 000

-13 152 784 -13 525 000 -14 683 000 -505,20 -14 022 000

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsskatt -338 981 -372 000 -390 000 -13,59 -372 000

-338 981 -372 000 -390 000 -13,59 -372 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -2 981 067 -2 965 000 -3 900 000 -135,87 -2 984 532

-2 981 067 -2 965 000 -3 900 000 -239,99 -2 984 532

FINANSIELLA POSTER
8310 Ränteintäkter oms tillgångar 8 024 0 0 0,00 12 000
8421 Räntekostnader -1 613 224 -2 601 000 -2 279 000 -79,40 -1 973 000
8470 ./. Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0,00 0

-1 605 200 -2 601 000 -2 279 000 -79,40 -1 961 000
Summa kostnader -27 139 821 -26 463 000 -28 352 000 -1 085,54 -26 339 532

Årets resultat 204 969 1 139 000 778 000 1 377 168

Differens 2,67% -70,68
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VERKSAMHETSPLAN ‐ EKONOMI – BUDGET 2019 
 

1. Nulägesbeskrivning 
 
A   Marknadssituationen 

 
Lägenheter 
Efterfrågan på bostäder är stor i framför allt Sjömarken och Sandared. Några vakanser 
finns inte i nuläget. 
 
Lokaler  

  Bolaget förvaltar äldreboendet Ekekullen i Sandhult och Sanderökroken 1 och 2 i San‐
dared. Under 2019 finns inga planer på förändringar i lokalerna. 

 
  Nybyggnation 
 
  Räveskalla 1:25, Sjömarken 
  Nyproduktion av 60 lägenheter pågår i Sjömarken. Lägenheterna kommer att vara fär‐

digställda 2019‐03‐15.  
 
B   Ekonomi 

Ekonomin i bolaget är stabil och kommer fortsatt att stärkas. Resultatet för var  
461 tkr. Löpande och periodiskt underhåll utfördes för 5 570 tkr. Reserverna i bolaget 
uppgår till 30 474 tkr.   

 
2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 
 

  A  Soliditet 
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. 2016 var soliditeten 15,5 % men 
2017 sänktes den dock till 13,8%  p g a nyproduktion av 15 lägenheter i Sandared. Un‐
der 2018 – 19 pågår nybyggnation enligt ovan, vilket innebär att soliditeten de närmsta 
åren kommer att sjunka ytterligare något. 
 

  B  Likviditet 
    Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden. 
 
  C  Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, hyresintäkter, kapitalkostna‐
der, driftskostnader och underhållskostnader. Prognosen för resultatet under 2018 lig‐
ger på ca 340 tkr. 
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    Kapitalkostnader 

Medelräntan i bolaget 2017 var ca 1 %. För 2018 är medelräntan ca 1,1 %. Bolaget räk‐
nar med en snittränta på ca 1 % för 2019. 
 

    Borås stad har från 2017‐03‐15 tagit över lånefinansieringen för bolaget. 
 

Reporäntan har länge varit låg, ‐0,5% och kommer troligen fortsatt att vara låg under 
2019.  
 

    Driftskostnader 
Kostnaden för fjärrvärmen höjs 2019 med 1,9 % enligt Borås Energi och Miljö. Höjning‐
en av VA‐avgiften har under flera år varit 5,5%. För 2019 kommer en höjning på 11% 
att ske. Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt ca 3%. 

 
    Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under senare år succesivt trappats upp.  Under 2017 utför‐
des underhåll för lite drygt 4 570 tkr. För innevarande år prognostiseras underhållet till 
ca 4 000 tkr.  

   
Sandhultsbostäder har ett relativt ungt bostadsbeststånd, med 1992 som medelvär‐
deår. 80% av bolagets fastigheter är byggda från 1990 och framåt och börjar liksom fö‐
retagets övriga bestånd att bli i behov av underhåll.  

 
    Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 1,4% från den 1 april 2018. Hyresförhandlingar för 2019 kommer 
att ske under kommande vinter. 

 
3 Investeringar 

 
Underhåll 
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet 
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock 
inte aktuell i nuläget. 
 
Alingsåsvägen 5 
För nybyggnaden på Alingsåsvägen 5 i Sandared, som färdigställdes 2017 blev slutkost‐
naden 33 mkr.   

 
        Räveskalla 1:25, Sjömarken 

Nybyggnad av 60 lägenheter pågår i Sjömarken. Projektet är kostnadsberäknat till  
134 mkr. En framtida andra etapp kan komma att innehålla ca 50 lägenheter. 
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Nr 2
Anhållan om kommunal borgen

2018-12-03 Dnr KS 2018-00619 2.4.2.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00619 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anhållan om kommunal borgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus erhåller en utökad kommunal borgen på 
maximalt 6 000 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas reducera den 
kommunala borgen i takt med att stiftelsen amorterar på det externa lånet. För 
den utökade borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift, vilken för 
närvarande utgör årligen 0,55%.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad är sedan flera år i borgen för Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus 
och per 2017-12-31 uppgick borgensåtagandet till 9 265 000 kr.  

I juni i år beviljade Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för stiftelsen för 
verksamhetsåret 2017 och stiftelsen anhåller nu om att inom ramen för tidigare 
beviljade borgensbeslut ta upp ett nytt lån på 6 000 000 kr. Då det inte är 
möjligt att hänvisa till tidigare borgensbeslut, där underliggande krediter har 
amorterats, för att ta upp nya lån med kommunal borgen behandlas ärendet 
som en ansökan om en ny borgen. Stiftelsens planerade investering avser såväl 
nya stallar som ny vårdavdelning, personalutrymmen och utrymme för 
bilddiagnostik. Beräknad kostnad är 10 000 000 kr och stiftelsen avser 
egenfinansiera investeringen med 4 000 000 kr. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015 betalar Stiftelsen årligen en 
borgensavgift till Borås Stad på vid varje årsskifte utestående borgensåtagande. 
För att uppnå en marknadsmässig borgensavgift avseende den nya anhållan har 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus ombetts inkomma med en indikativ 
räntekostnad med kommunal borgen som säkerhet respektive pantbrev som 
säkerhet från den tänkta kreditgivaren. Det indikativa priset ger vid handen att 
skillnaden är 55 räntepunkter (0,55%) vilket därmed får anses utgöra en 
marknadsmässig borgensavgift. Storleken på borgensavgiften kommer att 
omprövas vid eventuella framtida låneomsättningar.           

  

Beslutsunderlag 
1. Handling nr 1, Stiftelsens ansökan 2018-08-31 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Nr 3
Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter

2018-11-26 Dnr KS 2018-00724 1.1.6.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00724 1.1.6.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Policy: Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar 
oegentligheter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att gälla för 
såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.  
            

Ärendet i sin helhet 
Policyn ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, som gäller 
för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag, antogs 
av Kommunfullmäktige 2015 som en del i kommunens arbete för att förebygga 
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. En 
annan åtgärd var inrättandet av Centrum för kunskap och säkerhet – ett 
kunskapscentrum i Borås Stad.  
 
Kommunfullmäktige behöver besluta om en ny policy eftersom den befintliga 
bara gäller till och med 2018. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att befintlig policy är fortsatt ändamålsenlig. 
Policyn klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda, och 
tydliggör vad organisationen tillåter och inte tillåter.  
 
Förslaget innefattar enbart några ändringar av redaktionell art, där Centrum för 
kunskap och säkerhet skrivs in som en lämplig part att vända sig till vid frågor 
kring oegentligheter och korruption. Till följd av de små förändringarna i 
policyn har inte förslaget skickats ut på remiss. 
 
I bilaga finns föreslagen policy i spårbart skick, där överstrukna delar tas bort, 
och där understrukna delar läggs till.            

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag,  
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilaga, Policy: Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. 
Spårbara ändringar  



kommunfullmäktiges handlingar  |  17 januari 2019

B 176

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

4. Bilaga, Policy: Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. 
Föreslagen version 
"[Bilaga, datum]"    

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

4. Bilaga, Policy: Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. 
Föreslagen version 
"[Bilaga, datum]"    

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Förslag – spårbara ändringar 
 
Vårt förhållningssätt 
- HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER 
 
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka 
oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I Vårt förhållningssätt har 
vi en gemensam syn. Arbetsledningen, stadsjuristerna och revisionen och Centrum för kunskap 
och säkerhet kan ge råd i enskilda fall.  
 
Relation till allmänheten 
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag 
och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi kan 
försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation.  
 
Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela Borås Stad. 
Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet, korrekthet, 
serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda vi ska 
verka. 
 
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 
Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. 
Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.   
 
Särskilda krav på integritet finns till exempel vid myndighetsutövning och upphandling. Vi ska 
alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte ha bisysslor som sätter 
trovärdigheten på spel. Särskilda krav på integritet finns till exempel vid myndighetsutövning och 
upphandling. 
 
Interna relationer 
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett föredöme 
för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet och arbetsglädje. 
 
Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar vi inte en 
annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.  
 
Relation till beslut 
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra en tydlig 
mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för att 
genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt.  
 
Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.  
 
Representation 
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För alkohol vid 
representation har fullmäktige fastställt regler:  
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Betalningsmedel 
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används med omdöme 
och enbart för tjänstebruk.  
 
Vid misstanke  
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi 
närmaste chef eller, övrig arbetsledning eller Centrum för kunskap och säkerhet, som gör 
polisanmälan eller annan lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens 
anonyma inrapporteringskanal om sådan finns visselblåsarfunktion.
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Betalningsmedel 
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används med omdöme 
och enbart för tjänstebruk.  
 
Vid misstanke  
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi 
närmaste chef eller, övrig arbetsledning eller Centrum för kunskap och säkerhet, som gör 
polisanmälan eller annan lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens 
anonyma inrapporteringskanal om sådan finns visselblåsarfunktion.

BILAGA 
 
 

Tolkningar och exempel  
OM GÅVOR, FÖRMÅNER OCH REPRESENTATION 
 
 
Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och till 
eventuella erbjudanden om förmåner. 
 
Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart otillbörliga 
förmåner är till exempel 
 

 Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper 
 Lån med gynnsamma villkor 
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning 
 Efterskänkande av fordran, ränta, etc. 
 Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk 
 Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer 
 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor 

 
Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan även om 
man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt inte bara när 
man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både tagande och givande är 
straffet böter eller fängelse. 
 
Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett sätt att 
undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor och förmåner.  
 
Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, t ex mindre 
varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid sjukdom. 
 
 
Måltider 
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten får dock inte vara huvudsyftet med mötet. 
Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel värdskap vid avslutning av 
förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig 
leverantör.  
 
Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är medbjuden. 
 
 
Resor och kurser  
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren.  
 
Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer än en dag. En 
sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande nöjesinslag. Inbjudan ska vara 
till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare. 
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Gåvor 
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatteverkets gränser 
för skattefrihet.  
 
En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss prestation.  
 
 
Rabatter och bonusar 
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte 
alla i verksamheten kan ta del av. 
 
Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas 
restriktivt och alltid godkännas av överordnad.  
 
Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås användas endast i tjänsten. 
 
 
Relation mellan personal och vårdtagare 
Arbetet i exempelvis den kommunala omsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet från 
vårdtagaren. Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot drickspengar eller 
andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller konstverk annat än till ringa 
värde. 
 
Om en medarbetare inom den kommunala vården får veta att någon vårdtagare tänker 
testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal ska inte 
heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.  
 
Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med t ex blommor eller choklad kan detta 
accepteras vid enstaka tillfällen. 
 
 
Representation 
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella sammanhang,  
nationellt eller internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara nödvändigt med en öppnare 
inställning till förmåner och erbjudanden. Avstämning ska vid sådana tillfällen ske med närmaste 
chef eller med Centrum för kunskap och säkerhet. 
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Gåvor 
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatteverkets gränser 
för skattefrihet.  
 
En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss prestation.  
 
 
Rabatter och bonusar 
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte 
alla i verksamheten kan ta del av. 
 
Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas 
restriktivt och alltid godkännas av överordnad.  
 
Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås användas endast i tjänsten. 
 
 
Relation mellan personal och vårdtagare 
Arbetet i exempelvis den kommunala omsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet från 
vårdtagaren. Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot drickspengar eller 
andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller konstverk annat än till ringa 
värde. 
 
Om en medarbetare inom den kommunala vården får veta att någon vårdtagare tänker 
testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal ska inte 
heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.  
 
Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med t ex blommor eller choklad kan detta 
accepteras vid enstaka tillfällen. 
 
 
Representation 
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella sammanhang,  
nationellt eller internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara nödvändigt med en öppnare 
inställning till förmåner och erbjudanden. Avstämning ska vid sådana tillfällen ske med närmaste 
chef eller med Centrum för kunskap och säkerhet. 
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Vårt förhållningssätt
– HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER

Borås Stad
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Vårt förhållningssätt
- HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER

Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka 
oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I Vårt förhållningssätt 
har vi en gemensam syn. Arbetsledningen och Centrum för kunskap och säkerhet kan 
ge råd i enskilda fall. 

Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas 
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett 
sätt som vi kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation. 

Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela Borås 
Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet, 
korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger 
i vilken anda vi ska verka.

Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 
Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter 
i tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.  

Vi ska alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte ha 
bisysslor som sätter trovärdigheten på spel. Särskilda krav på integritet finns till exempel 
vid myndighetsutövning och upphandling.

Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett 
föredöme för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet 
och arbetsglädje.

Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar vi 
inte en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär. 

Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra en tydlig 
mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för 
att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt. 

Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda. 

Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För alkohol 
vid representation har fullmäktige fastställt regler: 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Vårt förhållningssätt
- HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER

Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka 
oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I Vårt förhållningssätt 
har vi en gemensam syn. Arbetsledningen och Centrum för kunskap och säkerhet kan 
ge råd i enskilda fall. 

Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas 
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett 
sätt som vi kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation. 

Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela Borås 
Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet, 
korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger 
i vilken anda vi ska verka.

Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 
Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter 
i tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.  

Vi ska alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte ha 
bisysslor som sätter trovärdigheten på spel. Särskilda krav på integritet finns till exempel 
vid myndighetsutövning och upphandling.

Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett 
föredöme för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet 
och arbetsglädje.

Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar vi 
inte en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär. 

Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra en tydlig 
mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för 
att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt. 

Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda. 

Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För alkohol 
vid representation har fullmäktige fastställt regler: 
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Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används med 
omdöme och enbart för tjänstebruk. 

Vid misstanke 
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar 
vi närmaste chef, övrig arbetsledning eller Centrum för kunskap och säkerhet, som gör 
polisanmälan eller annan lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens 
visselblåsarfunktion.

Borås Stad  | Vårt förhållningssätt – bilaga            5

BILAGA

Tolkningar och exempel 
OM GÅVOR, FÖRMÅNER OCH REPRESENTATION

Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och 
till eventuella erbjudanden om förmåner.

Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart otillbörliga 
förmåner är till exempel

• Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper
• Lån med gynnsamma villkor
• Borgensåtaganden eller skuldtäckning
• Efterskänkande av fordran, ränta, etc.
• Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk
• Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer
• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan 
även om man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt 
inte bara när man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både 
tagande och givande är straffet böter eller fängelse.

Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett 
sätt att undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor och 
förmåner. 

Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, t ex 
mindre varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid 
sjukdom.

Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten får dock inte vara huvudsyftet med 
mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel värdskap 
vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att 
låta sig bjudas av möjlig leverantör. 

Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är medbjuden.

Resor och kurser 
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren. 

Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer än 
en dag. En sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande nöjesinslag. 
Inbjudan ska vara till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare.
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Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används med 
omdöme och enbart för tjänstebruk. 

Vid misstanke 
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar 
vi närmaste chef, övrig arbetsledning eller Centrum för kunskap och säkerhet, som gör 
polisanmälan eller annan lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens 
visselblåsarfunktion.
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BILAGA

Tolkningar och exempel 
OM GÅVOR, FÖRMÅNER OCH REPRESENTATION

Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och 
till eventuella erbjudanden om förmåner.

Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart otillbörliga 
förmåner är till exempel

• Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper
• Lån med gynnsamma villkor
• Borgensåtaganden eller skuldtäckning
• Efterskänkande av fordran, ränta, etc.
• Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk
• Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer
• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan 
även om man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt 
inte bara när man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både 
tagande och givande är straffet böter eller fängelse.

Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett 
sätt att undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor och 
förmåner. 

Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, t ex 
mindre varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid 
sjukdom.

Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten får dock inte vara huvudsyftet med 
mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel värdskap 
vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att 
låta sig bjudas av möjlig leverantör. 

Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är medbjuden.

Resor och kurser 
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren. 

Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer än 
en dag. En sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande nöjesinslag. 
Inbjudan ska vara till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare.
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Gåvor
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatteverkets 
gränser för skattefrihet. 

En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss 
prestation. 

Rabatter och bonusar
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner 
som inte alla i verksamheten kan ta del av.

Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas 
restriktivt och alltid godkännas av överordnad. 

Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås användas endast i 
tjänsten.

Relation mellan personal och vårdtagare
Arbetet i exempelvis den kommunala omsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet 
från vårdtagaren. Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot 
drickspengar eller andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller 
konstverk annat än till ringa värde.

Om en medarbetare inom den kommunala vården får veta att någon vårdtagare tänker 
testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal 
ska inte heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter. 

Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med t ex blommor eller choklad 
kan detta accepteras vid enstaka tillfällen.

Representation
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella sammanhang, 
nationellt eller internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara nödvändigt med en 
öppnare inställning till förmåner och erbjudanden. Avstämning ska vid sådana tillfällen 
ske med närmaste chef eller med Centrum för kunskap och säkerhet.

BILAGA

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Nr 4
Revidering av Arbetsmiljöpolicy 
2018-11-12 Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Arbetsmiljöpolicy, revidering.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads arbetsmiljöpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 18 
augusti 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2019. 
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 
 
Under november 2017 till augusti 2018 genomförde DO en tillsyn för att 
säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. 
För Borås Stads del krävdes endast en redaktionell ändring i arbetsmiljöpolicyn. 
Det innebär att ordet repressalier läggs till under punkten för kränkande 
särbehandling och diskriminering. Tillägget förändrar inte stadens arbete på 
något sätt.   
 
Nya bestämmelser infördes i Diskrimineringslagen 1 januari 2017 som innebar 
att det tidigare kravet att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att 
hela arbetet ska dokumenteras. Fokus är på aktiva insatser på arbetsplatsnivå 
som ska dokumenteras löpande. För Borås Stads del görs detta arbete i Stratsys 
genom att chef följer kalendern för det systematiska arbetsmiljöarbetet.   
 
De föreslagna förändringarna 

 Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar en helhet med 
arbetsmiljöfrågor och hälso- och jämlikhetsfrågor.  
 

Ersätts med:  
 Arbetet med lika rättigheter och möjligheter integreras i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
 

 Kränkande särbehandling och diskriminering inte accepteras.  
 

Ersätts med:  
 Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier inte accepteras.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse Arbetsmiljöpolicy, revidering 
2. Beslutsförslag Arbetsmiljöpolicy, revidering   

Samverkan 
Ärendet har varit uppe i centrala samverkansgruppen den 20 juni 2018. 

 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 
   Avdelningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse Arbetsmiljöpolicy, revidering 
2. Beslutsförslag Arbetsmiljöpolicy, revidering   

Samverkan 
Ärendet har varit uppe i centrala samverkansgruppen den 20 juni 2018. 

 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 
   Avdelningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder och styrelser
Gäller till och med: 2019

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med friska arbetsplatser med en 
arbetsmiljö som ger positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet som 
kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare förutsättningar för goda arbetsinsatser i en 
trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och 
företräds av cheferna. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och 
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men alla är skyldiga att aktivt delta i 
arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och riskfaktorer.

På en frisk arbetsplats:

• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och mål.

• Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för att arbetsuppgifterna är tydliga 
för medarbetarna.

• Visar chef och medarbetare förtroende och tillit för varandra och varandras 
kompetens.

• Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller hur arbetsuppgifter planeras och 
genomförs inom ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

• Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på utfört arbete.

• Får medarbetaren möjlighet till kompetensutveckling.

Den friska arbetsplatsen skapas genom att:

• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.

• Arbetet planeras och prioriteras så att balans mellan krav och resurser uppnås.

• Chef och skyddsombud genomgår arbetsmiljöutbildning.

• Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av verksamheten och har en självklar plats 
vid verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt Borås Stads SAM-kalender.

• Arbetet med lika rättigheter och möjligheter integreras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

• Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen vid arbetsplatsträffar och vid 
medarbetarsamtal.

• Alla tar ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett 
positivt arbetsklimat.

• Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

• Målet med rehabilitering är att få tillbaka medarbetare i arbete.

• Friskvårdsinsatser och utbildning inom arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

• Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier inte accepteras. 

• Alkohol och droger inte accepteras.

• Mångfald i form av olikheter i bakgrund, erfarenhet, kompetens och andra 
personliga förutsättningar tas tillvara.
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Nr 5
Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S)
- Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad!
2018-11-26 Dnr KS 2017-00215 026

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Linnea Nilsson
Handläggare
033 353414

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2018-11-12

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00215 026

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) 
- Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är därmed besvarad

Sammanfattning 
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-16 lämnat förslaget att Borås Stad aktivt börjar arbeta 
med förebyggande sjukskrivning för alla anställda.  

Borås Stad använder detta verktyg vid rehabilitering när så är möjligt och det 
förs samtal lokalt med försäkringskassan i Borås och vår företagshälsovård om 
hur Borås Stad än mer rutinmässigt kan arbeta med förebyggande sjukpenning.         

Ärendet i sin helhet 
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-16 lämnat ovanstående motion. 

I motionen föreslås att Borås Stad börjar arbeta aktivt med förebyggande 
sjukpenning för alla.  

Överväganden 
Förebyggande sjukpenning är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av 
försäkringskassan till medarbetare som behöver avstå från arbete på grund av 
medicinsk behandling eller rehabilitering men ännu inte är sjukskriven. Syftet är 
att möjliggöra behandling i ett tidigt skede och därmed undvika sjukskrivning.  
Förebyggande sjukpenning ger 80 procent av medarbetarens ordinarie inkomst. 

Kriterierna för att få förebyggande sjukpenning är om medarbetaren: 
 har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka

arbetsförmågan.
 på grund av behandlingen eller rehabiliteringen behöver avstå från

arbete under minst en fjärdedel av arbetstid per dag.
 blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
 går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 är försäkrad i Sverige.

Borås Stad
Sida
2(2)

Tillvägagångssättet för förebyggande sjukpenning 
En läkare skriver ett utlåtande med behandlingsplan. Denna behandlingsplan 
ska sedan godkännas av försäkringskassan. När handlingsplanen är godkänd 
kan medarbetaren välja att ansöka om förebyggande sjukpenning. Det är 
ingenting som arbetsgivaren kan/får göra åt medarbetaren.  

Det är inte upptill den enskilda arbetsgivaren att besluta om förebyggande 
sjukpenning utan detta regleras och beslutas av Försäkringskassan. Under det 
senaste året, tidsperiod 2017-09-01 -- 2018-08-31, har nio (9) av Borås Stads 
förvaltningar använt sig av förebyggande sjukpenning, flertalet av dessa ärenden 
har varit riktade till kvinnor.  

Samtal förs med Försäkringskassa och företagshälsovården om hur staden på 
ett mer rutinmässigt sätt kan arbeta med förebyggande sjukpenning. Med målet 
att öka nyttjande graden och om möjligt även kunna använda förebyggande 
sjukpenning i ett främjande skede innan sjukskrivningen uppstått.  

Sammanfattningsvis är Borås Stad positivt inställd till förebyggande 
sjukpenning men det ligger till stor del utanför arbetsgivarens ramar då det är 
medarbetaren som avgör om denne vill ansöka och sedan försäkringskassan 
som beviljar eller avslår användandet av bidraget. Motionen anses därmed 
besvarad.     

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag
2. Fullmäktigeskrivelse

Samverkan 
Motionen har inte varit uppe för samverkan 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Tillvägagångssättet för förebyggande sjukpenning 
En läkare skriver ett utlåtande med behandlingsplan. Denna behandlingsplan 
ska sedan godkännas av försäkringskassan. När handlingsplanen är godkänd 
kan medarbetaren välja att ansöka om förebyggande sjukpenning. Det är 
ingenting som arbetsgivaren kan/får göra åt medarbetaren.  

Det är inte upptill den enskilda arbetsgivaren att besluta om förebyggande 
sjukpenning utan detta regleras och beslutas av Försäkringskassan. Under det 
senaste året, tidsperiod 2017-09-01 -- 2018-08-31, har nio (9) av Borås Stads 
förvaltningar använt sig av förebyggande sjukpenning, flertalet av dessa ärenden 
har varit riktade till kvinnor.  

Samtal förs med Försäkringskassa och företagshälsovården om hur staden på 
ett mer rutinmässigt sätt kan arbeta med förebyggande sjukpenning. Med målet 
att öka nyttjande graden och om möjligt även kunna använda förebyggande 
sjukpenning i ett främjande skede innan sjukskrivningen uppstått.  

Sammanfattningsvis är Borås Stad positivt inställd till förebyggande 
sjukpenning men det ligger till stor del utanför arbetsgivarens ramar då det är 
medarbetaren som avgör om denne vill ansöka och sedan försäkringskassan 
som beviljar eller avslår användandet av bidraget. Motionen anses därmed 
besvarad.     

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag
2. Fullmäktigeskrivelse

Samverkan 
Motionen har inte varit uppe för samverkan 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 
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Motion 

Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad! 
 
Torsby kommun ville minska antalet sjukskrivna. De satsade på att fånga upp tidiga signaler 
på ohälsa och på att använda förebyggande sjukpenning. Nu har kommunen Sveriges lägsta 
sjukfrånvaro. 
 
Torsby kommun hade många och långa sjukskrivningar i början av 2000-talet. Andelen sjuk-
skrivna i Torsby kommun var 8,5 % år 2004, med en lägsta notering på 3,9 % år 2014. Stort 
fokus riktades på tidiga signaler. Tidiga signaler kan vara mycket. Det kan vara korttidsfrån-
varo eller att någon förändrar sitt beteende. Att man är ledsen, trött eller arg. Med förebyg-
gande sjukpenning kan medarbetaren vara borta från jobbet för rehabilitering, utan att vara 
sjukskriven. Vid förebyggande sjukpenning gäller inte karensdag, utan Försäkringskassan 
betalar ut sjukpenning från och med första behandlingsdagen.  
 
För att ha rätt till ersättningen krävs att du får en medicinsk behandling som har ordinerats 
av läkare och som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Försäkringskassan behöver 
få ett medicinskt underlag som motiverar den förebyggande behandlingen, vad den går ut på 
och dess betydelse för den försäkrades nuvarande eller framtida arbetsförmåga.  
 
Därför är det viktigt med en individuell rehabiliteringsplan som består både av fysisk aktivitet 
och av teori och praktiskt arbete om människa och förändring. Det visade sig att i Torsby 
kommun var det flest kvinnor som jobbar inom skolan och vården som deltog i kursen som 
företagshälsovården bedrev i samarbete med Torsby kommun.  
 
Genom att ta vara på Torsby kommuns arbete och kunskap med att använda Försäkringskas-
sans förebyggande sjukpenning, så kan Borås Stad minska ohälsan och sjukskrivningarna för 
alla anställda. 
 
Därför yrkar vi: 
att Borås Stad börjar arbeta aktivt med förebyggande sjukpenning för alla anställda. 
 
Borås 2017-02-22 
 
Bengt Bohlin (S)  
Sofia Bohlin (S) 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
0734328450 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn 
Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD): Motion: 
#respektmetoo 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har 
vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att 
Borås stad gör en kampanj utifrån metoo med ett bredare perspektiv och 
förslagsvis kallas #respektmetoo. Motionärerna föreslår att: 

- Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
- Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar att applicera materialets innehåll i sin utbildning.  
    

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
och Grundskolenämnden.  
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och 
hänvisar till att värdegrundsarbetet är ständigt pågående och levande. Metoo-
rörelsen har uppmärksammat hur viktigt det är med värdegrundsfrågor men 
nämnden anser att det arbete som redan görs idag inom ramen för 
värdegrundsarbetet är tillräckligt. 
Grundskolenämnden föreslår att motionen besvaras då grundskolan under 
hösten har en inplanerad kulturaktivitet med en teatergrupp som i sin 
föreställning kommer att lyfta frågor om jämställdhet, jämlikhet och 
gränssättning som är i linje med Metoo. Eleverna i årskurs 7 kommer sedan att 
arbeta vidare med ett studiematerial som finns som ett komplement till 
föreställningen. Nämnden anser vidare att motionens intention uppfylls i och 
med det dagliga arbetet med värdegrunden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Då värdegrundsarbetet är en del 
av det dagliga arbetet hos skolorna och vuxenutbildningarna och det i nuläget 
inte finns något behov av kampanjmaterial kring #respektmetoo anser 
Kommunstyrelsen att det inte är aktuellt att initiera en kampanj.  
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Nr 6
Svar på motion av Leif Häggblom (SD),  
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) 
Motion: #respektmetoo
2018-12-17 Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
0734328450 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn 
Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD): Motion: 
#respektmetoo 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har 
vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att 
Borås stad gör en kampanj utifrån metoo med ett bredare perspektiv och 
förslagsvis kallas #respektmetoo. Motionärerna föreslår att: 

- Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
- Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar att applicera materialets innehåll i sin utbildning.  
    

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
och Grundskolenämnden.  
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och 
hänvisar till att värdegrundsarbetet är ständigt pågående och levande. Metoo-
rörelsen har uppmärksammat hur viktigt det är med värdegrundsfrågor men 
nämnden anser att det arbete som redan görs idag inom ramen för 
värdegrundsarbetet är tillräckligt. 
Grundskolenämnden föreslår att motionen besvaras då grundskolan under 
hösten har en inplanerad kulturaktivitet med en teatergrupp som i sin 
föreställning kommer att lyfta frågor om jämställdhet, jämlikhet och 
gränssättning som är i linje med Metoo. Eleverna i årskurs 7 kommer sedan att 
arbeta vidare med ett studiematerial som finns som ett komplement till 
föreställningen. Nämnden anser vidare att motionens intention uppfylls i och 
med det dagliga arbetet med värdegrunden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Då värdegrundsarbetet är en del 
av det dagliga arbetet hos skolorna och vuxenutbildningarna och det i nuläget 
inte finns något behov av kampanjmaterial kring #respektmetoo anser 
Kommunstyrelsen att det inte är aktuellt att initiera en kampanj.  
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Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Yttrande från Grundskolenämnden 2018-09-04 
2. Yttrande från Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 2018-08-30 
3. Motion #respektmetooo 2018-02-20   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-28 

 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr GRN 2018-00070 3.5.4.1 

Yttrande över motion:  respektmetoo 

Grundskolenämndens beslut 
Besvara motionen: #respektmetoo samt översända svaret till 
Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. Motionärer 
föreslår att: 

- Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 

- Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar att applicera materialets innehåll i sin utbildning.   

Stadens grundskolor har redan en inplanerad kulturaktivitet (kampanj) inom 
ramen för skolornas arbete med värdegrund och likabehandling. Aktiviteten 
vänder sig till alla elever i årskurs 7 och hålls av teatergruppen Deville med 
föreställningen Seek and Hide. Föreställningen lyfter frågor om jämställdhet, 
jämlikhet och gränssättning  utifrån kampanjen #respektmetoo. Därefter 
kommer eleverna att arbeta vidare i sina klasser utifrån samma studiematerial.  

Nämnden menar att stadens skolor redan arbetar med värdegrundsfrågor enligt 
motionens intention i kampanjens anda genom inplanerade aktiviteter och det 
dagliga värdegrundsarbetet.  Mot bakgrund av ovanstående anses motionen 
besvarad.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: #respektmetoo. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-08-28 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00105 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: #respektmetoo 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen #respekt metoo. 

 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning 
i ärendet.        

Ärendet i sin helhet 
I motionen #respekt metoo föreslås att Borås Stad utarbetar ett kampanjmaterial för 
att förebygga utsatthet, förtryck och våld som riktas i första hand mot kvinnor. 
Vidare anges att materialet ska användas i grund- och gymnasieskolor samt inom 
vuxenutbildningen i förebyggande och åldersanpassade insatser i form av 
föreläsningar, workshops samt utbildning där den röda tråden ska vara respekt. 
Syftet är att utveckla synsätt och öka respekten för varandra.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det är mycket angeläget att 
arbetsmiljön på skolorna är god och att eleverna känner sig trygga. Med årlig 
undersökning, där det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas, får man ett mått 
på hur det förhåller sig på skolorna. Resultaten är sedan flera år mycket stabila och 
ligger på tre på en fyrgradig skala. Svarsfrekvens är hög. Tryggheten efterfrågas 
specifikt och över 95 procent av eleverna svarar att de känner sig trygga på sin skola. 
Samtliga resultat analyseras och utvärderas på olika nivåer så att varje del i 
organisationen ska kunna sätta in åtgärder där det behövs. Detta är en del i skolans 
värdegrundsarbete.  

Alla elever vill och kan och har rätt att lyckas är nämndens övertygelse och uttrycks i 
utvecklingsplanen. Värdegrundsarbetet handlar om vårt förhållningssätt, hur vi 
möter och hur vi bemöter varandra, och de förväntningar vi har på våra elever. Med 
goda och respektfulla relationer skapar vi en skola där eleverna trivs och lär sig. I 
likhet med skolklimatundersökningen är måluppfyllelsen i andelen elever som 
uppnår gymnasieexamen god.  

Nämnden anser att värdegrundsarbetet ska ständigt vara pågående och hållas 
levande, vilket är fallet på skolorna och bekräftas av resultaten. Metoo-rörelsen har 
ytterligare ökat uppmärksamheten hos alla aktörer och värdegrundsarbetet  kommer 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

fortsatt att genomföras med stor kraft och intensitet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen.    

 

Samverkan 
FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Andreas Cerny 
Mötesordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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fortsatt att genomföras med stor kraft och intensitet inom gymnasie- och 
vuxenutbildningen.    

 

Samverkan 
FSG 2018-08-15 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Andreas Cerny 
Mötesordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Motion: #respektmetoo 
  
Vi har nu visualiserat ett stort problem i samhällets alla skikt och behöver därför arbeta mer 
förebyggande med denna fråga. 
Kampanjen #metoo är något som fått enorma proportioner och det är skrämmande att så 
många tjejer blivit utsatta. 

Kampanjen är dock lite smal och behöver en större bredd.  
- Varför sker det så ofta grova övergrepp mot tjejer, kvinnor och unga flickor i form av 

hänsynslöst sexuellt våld där ibland flera manliga förövare är de skyldiga? 
- Finns det killar som blivit utsatta? 
- Finns det andra former av förtryck? 

Ovanstående tre punkter är viktiga, men för att arbeta förebyggande måste vi börja att 
samtala. Därför föreslår vi att grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar kan vara 
lämpliga forum att stävja och utbilda framtida medborgare i en gemensam kampanj. 
#respektmetoo 

Tanken med denna kampanj är att den ska anpassas till rätt åldersgrupp och det kan vara allt 
från enstaka föreläsningar till workshop samt utbildning med en röd tråd  - som är respekt: 
Om du respekterar någon, använder du inte kränkande könsord mot denne/denna. 
Om du respekterar någon, accepterar du ett NEJ. 
Om du respekterar NEJ, så våldtar du ingen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 
att Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
att Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar att 
applicera materialets innehåll i sin utbildning. 

Leif Häggblom, Björn Qvarnström, Patric Silfverklinga  
Sverigedemokraterna, Borås 
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Motion: #respektmetoo 
  
Vi har nu visualiserat ett stort problem i samhällets alla skikt och behöver därför arbeta mer 
förebyggande med denna fråga. 
Kampanjen #metoo är något som fått enorma proportioner och det är skrämmande att så 
många tjejer blivit utsatta. 

Kampanjen är dock lite smal och behöver en större bredd.  
- Varför sker det så ofta grova övergrepp mot tjejer, kvinnor och unga flickor i form av 

hänsynslöst sexuellt våld där ibland flera manliga förövare är de skyldiga? 
- Finns det killar som blivit utsatta? 
- Finns det andra former av förtryck? 

Ovanstående tre punkter är viktiga, men för att arbeta förebyggande måste vi börja att 
samtala. Därför föreslår vi att grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar kan vara 
lämpliga forum att stävja och utbilda framtida medborgare i en gemensam kampanj. 
#respektmetoo 

Tanken med denna kampanj är att den ska anpassas till rätt åldersgrupp och det kan vara allt 
från enstaka föreläsningar till workshop samt utbildning med en röd tråd  - som är respekt: 
Om du respekterar någon, använder du inte kränkande könsord mot denne/denna. 
Om du respekterar någon, accepterar du ett NEJ. 
Om du respekterar NEJ, så våldtar du ingen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 
att Borås stad utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
att Borås stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar att 
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Leif Häggblom, Björn Qvarnström, Patric Silfverklinga  
Sverigedemokraterna, Borås 
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Svar på interpellation från Stefan Lindborg (V), ställd till 
ordförande Helene Sandberg (S) 

 

Bakgrund 

Stefan Lindborg (V) har ställt en interpellation till ordförande i Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden, Helene Sandberg (S). Interpellationen ska 

besvaras på Kommunfullmäktige den 17 januari 2019. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har med anledning av ställda frågor gjort en 

uppföljning, i vilken alla gymnasieskolor varit delaktiga.  

Nedan följer svar på de frågor som är ställda i interpellationen. 

Avslutningsvis finns en sammanfattande slutsats.  

 

Svar på ställda frågor i interpellationen 

 

1. Hur ser det narkotika- och drogförebyggande arbetet ut bland 

Borås  Stads gymnasieskolor? 

”Borås Stads Drogpolitiska program” och den ”Drogpolitiska 

handlingsplanen” ligger till grund för skolornas arbete. Det 

förebyggande arbetet anpassas på respektive enhet för att på bästa 

sätt kunna möta de behov och den elevgrupp som går på respektive 

skola.  

 

Det drogpolitiska programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål: 
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• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak 

ska    minska 

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 

dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, 

ska successivt minska 

• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård 

och stöd av god kvalitet 

 

För att bidra till att uppnå dessa mål genomför skolorna till 

exempel följande insatser:  

• Kompetensutveckling för lärare inom ANDT.  

• Implementation av styrdokument gällande det drogförebyggande 

arbetet. 

• Elever och vårdnadshavare informeras om vilken drogpolicy som 

gäller på skolan. Förankring och acceptans av denna är viktigt.  

• Undervisning för eleverna gällande ANDT genomförs. Aktivt arbete 

med information om risker och konsekvenser bedrivs. 

• Information på föräldramöten i åk 1 och via brevutskick vid 

läsårsstart i åk 1. 

• Elevhälsoteamen arbetar för att upptäcka psykisk ohälsa och ser till 

att eleverna kan få hjälp och stöd. 

• ANDT är innehåll på skolhälsovårdens hälsosamtal.  

• FMS (fysisk, mental och social hälsa), där eleverna gör fysiska tester 

på idrotten och där ett hälsofrämjande arbete i helklass fokuserar på 

kost, träning, sömn och stress, används som metod. 

• Skolorna försöker att tidigt uppmärksamma ändrat beteende, sämre 

koncentration, aggressivitet, trötthet, humörsvängningar, ökad 

frånvaro och/eller försämrade studieresultat.  

• Systematisk närvarouppföljning genomförs. 

• Arbete med att skapa positiva vuxenrelationer. 
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• Arbete för att stärka sociala aktiviteter på skolorna. 

• Polisen gör besök och informerar om hur det ser ut gällande 

användande och försäljning av droger i samhället. 

• Polisen kan använda skolans lokaler för polishundarnas utbildning i 

drogsök, vilket kan ha en förebyggande effekt. 

• Orosanmälningar till Socialtjänsten görs vid behov. 

 

En viktig del i det drogförebyggande arbetet är att skapa en 

välfungerande skola med ett gott samarbets- och arbetsmiljöklimat, där 

eleverna trivs, känner sig trygga, upplever att de har inflytande över sin 

skolgång och där de får förutsättningar att nå sin Gymnasieexamen. Det 

ger en mycket bra grund för framtiden.  

Vid misstanke eller medgivande av drogmissbruk hos elev agerar skolorna 

i enlighet med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens  

”Handlingsplan för skolans agerande vid misstanke, medgivande eller 

konstaterande av drogaktivitet eller drogmissbruk hos elev”, fastställd av 

förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2018-

05-22. 

 

 

2. Tillämpas på Borås Stads gymnasieskolor ett regelverk där 

elever som inte går med på ett ”frivilligt” drogtest automatiskt 

stängs av från undervisningen? 

Ingen gymnasieskola stänger av en elev för att hen inte frivilligt vill 

genomföra ett drogtest. Avstängning regleras i Skollagen. Enligt 

Skollagen 5 kap 17§ får huvudmannen besluta om avstängning av elev 

helt eller delvis om: 

• eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker 

vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och 

kunskaper, 
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• eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 

• eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd 

person för kränkande behandling, eller 

• elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga 

elevers trygghet och studiero. 

 

Enligt Skollagen 5 kap 19§ får huvudmannen besluta att helt eller 

delvis stänga av en elev från utbildningen om det i utbildningen ingår 

praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd och det är 

uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. 

 

Om inte någon av de förutsättningar som anges i Skollagen är 

uppfyllda finns ingen grund för avstängning. Beslut om avstängning 

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. För beslut om 

avstängning krävs att åtgärden är rimlig i proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter. Innan ett beslut om avstängning fattas, ska 

eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 

 

 

3. Om så är fallet, vilket lagstöd finns för ett sådant 

tillvägagångssätt? 

För sådant förfarande finns inget lagstöd.  

 

 

4. 4. Om så är fallet, avser nämndens ordförande att ta initiativ till 

att detta förfaringssätt ändras? 

Då detta förfarande inte tillämpas krävs inga åtgärder för att 

säkerställa rättssäkerheten för eleverna i denna frågeställning.  

 
 
Sammanfattande slutsats 
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Skolorna hanterar avstängningar utifrån den reglering som finns i Skollagen. 

Elever som nekar till att genomföra ett drogtest stängs per automatik inte av 

från skolan.  

 

Skolorna genomför olika insatser gällande det förebyggande arbetet, se 

tidigare redogörelse. Vilka insatser som genomförs skiljer sig lite åt mellan 

skolorna, då behoven utifrån de rådande elevgrupperna varierar.  

 

I uppföljningen tydliggjordes att samverkan med socialtjänsten behöver 

stärkas. 

Det tidigare samarbetet med Cedern upplevdes som mycket positivt av 

gymnasieskolorna och sågs som en framgångsfaktor i det drogförebyggande 

arbetet. I dagsläget arbetar Cedern mer behandlande och den tidigare 

testningen utförs inte längre, utan skolorna är hänvisade till vårdcentralen. 

Skolorna anger att det gör det svårare att upprätthålla en kontinuitet i det 

drogförebyggande arbetet och det gör det svårare att kvalitetssäkra 

återkoppling till elev, vårdnadshavare och skola. Tidigare arbetade Cedern 

även med skolkartläggning, vilket var till stor hjälp för gymnasieskolorna. 

Gymnasieskolorna skulle se mycket positivt på ett tydligare samarbete med 

Cedern igen. Detta samarbete anses vara en viktig del i det förebyggande 

arbetet. Önskemål om att Cedern skulle kunna besöka skolorna och 

informera om vad de kan hjälpa till med framkom i uppföljningen. Möjligen 

kan steget till att söka hjälp underlättas då. Under hösten har 

gymnasiekuratorerna haft gemensamma träffar med Cedern för att diskutera 

nya samarbetsformer. Inga konkreta lösningar har ännu presenterats. 

 

I förvaltningen ”Handlingsplan för skolans agerande vid misstanke, 

medgivande eller konstaterande av drogaktivitet eller drogmissbruk hos elev” 

står angivet att ”Verksamhetschef ansvarar för utarbetande av en handlingsplan 

för skolans förebyggande arbete med att motverka drogaktivitet och 

drogmissbruk.”  Skolor som inte tagit fram en plan för det förebyggande 
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arbetet behöver göra det inom kort. Skolorna behöver också inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet följa upp och utvärdera de åtgärder som 

genomförs.  

 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 



Interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande Helene Sandberg (S) 
 
Skolor och arbetsplatser ska vara fria från narkotika, om det råder inget som helst tvivel. Inte 
heller om att skolor spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet mot narkotika. Skolan har 
också en viktig roll i att se till att unga som missbrukar snabbt fångas upp. Samtidigt måste de 
insatser mot narkotika som skolor utför ha ett tydligt lagstöd och får inte innebära att 
individers rättigheter kränks. 
 
Det har kommit till min kännedom att gymnasieskolor i Borås Stad följer en policy där elever 
som inte går med på ett ”frivilligt” drogtest automatiskt stängs av från undervisningen i två 
veckor. Stämmer detta, så menar jag att det är mycket allvarligt och försätter gymnasieelever i 
en situation där man i det närmsta är rättslös. Risken att sådana test kan missbrukas blir då 
uppenbar. 
 
Drogtester ska inte användas som ett sätt att bestraffa elever som missbrukar narkotika. 
Skolans arbete mot narkotika ska istället vara inriktat på att snabbt fånga upp elever som 
missbrukar, och tillsammans med andra myndigheter ska man arbeta för att eleven blir fri från 
sitt missbruk. 
 
Så här skriver Skolinspektionen på sin hemsida (https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-
vagledning/Stallningstaganden/Drogtester/) om drogtester i skolan: 
 
”Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade 
mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester kan genomföras i skolan 
utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som huvudregel även från 
elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att 
delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har samtyckt. 
 
Skolan får inte använda våld, påtryckningar, hot om sanktioner eller andra metoder för att 
tvinga en elev att gå med på att göra ett drogtest.” 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande: 
 
1. Hur ser det narkotika- och drogförebyggande arbetet ut bland Borås Stads 
gymnasieskolor? 
 
2. Tillämpas på Borås Stads gymnasieskolor ett regelverk där elever som inte går med på ett 
”frivilligt” drogtest automatiskt stängs av från undervisningen? 
 
3. Om så är fallet, vilket lagstöd finns för ett sådant tillvägagångssätt? 
 
4. Om så är fallet, avser nämndens ordförande att ta initiativ till att detta förfaringssätt 
ändras? 
 
 
Borås 2018-11-20 
 
Stefan Lindborg (V)  
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