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Datum 

2022-11-22 
Instans 

Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 28 november 

2022 kl. 14:30 

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess). 

Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Ärende 

1.  Val av justerare 

 

2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00049 1.3.1.1 

 

3.  Arbetsordning för styrelsen 

Dnr 2022-00039 1.1.3.0 

 

4.  Ombud på bolagens bolagsstämmor 

Dnr 2022-00044 1.1.1.3 

 

5.  Sammanträdestider 2023 

Dnr 2022-00047 1.1.3.0 

 

6.  Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och 

finansiella mål för bolagen 

Dnr 2022-00045 1.2.4.1 

 

7.  Bolagsstyrningsrapport 2022 

Dnr 2022-00046 1.2.3.0 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Arbetsordning för styrelsen 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Arbetsordning för styrelsen fastställs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-14 Ulf Olsson   

  Ordförande 

 

Datum 

2022-11-21 Per-Jonas Carlsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2022-00039 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
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2022-09-23 Svante Stomberg  
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-10-17 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00039 1.1.3.0 

  

 

Arbetsordning för styrelsen 

Borås Stadshus ABs beslut 

Arbetsordning för styrelsen fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsearbetet.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB 

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Borås Stadshus AB              
2022-xx-xx att tillämpas tills vidare. För omprövning mm gäller vad som sägs nedan 
under punkt 9. 

1 Grundläggande förutsättningar 

Bolaget, som ägs av Borås Stad, är underordnat kommunen i den omfattning 
och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 

2 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen 8 kap  

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning varvid dock gäller att den löpande 
förvaltningen handhas av verkställande direktören enligt riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar och enligt skriftlig VD-instruktion. 

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den 
löpande förvaltningen. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och fastställer en arbetsordning för sitt 
arbete. 

Styrelsen ska tillse att organisationen av bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt 
(internkontroll). 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation. 

Styrelsen har i VD-instruktion ålagt VD att lämna den information som 
erfordras för att styrelsen ska kunna fullgöra sina i föregående stycke angivna 
skyldigheter. 

3 Styrelsens beslutskompetens 

Ärenden som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av 
ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse utgör styrelseärenden enligt ABL. 
Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och 
ankommer på VD att handha. 
För gränsdragning mellan styrelsen och VDs beslutskompetens i ovan angivet 
avseende gäller intill styrelsen beslutat annat vad som kommit till uttryck i 
instruktion för VD (styrelsens beslut). 
 
 



4 Styrelsens ordförande 

Enligt aktiebolagslagen leder styrelsens ordförande styrelsens arbete och har 
ålagts följande uppgifter och skyldigheter: 

a) Att bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt punkt 2 ovan. 

b) Att tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. 

c) Att sammankalla sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 

d) Att tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. 

e)                                 Att tillse att samtliga ledamöter såvitt möjligt bereds tillfälle att delta i 
ärendenas handläggning. 

5 Arbetsfördelning inom styrelsen 

Inom styrelsen förekommer ingen särskild arbetsfördelning annat än den mellan 
ordförande och styrelseledamot enligt ABL. 

6 Styrelsesammanträdet 

a) Program för styrelsesammanträden 
Sammanträden ska förekomma i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som sägs under punkt 7. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och 
VD rätten att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden. 

b) Kallelse 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. 
Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen 
skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista och 
beslutsunderlag ska utsändas till ledamöter och suppleanter inom tid som 
styrelsen bestämmer. 

c) Styrelsesuppleanter 
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträde och ska således delges kallelse med åtföljande 
föredragningslista och beslutsunderlag till sammanträde. 
 

d) Arbetstagarrepresentant i styrelsen 
Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av det 
mellan bolaget och de fackliga organisationerna träffade avtalet. 
 

e) Protokoll 
Vid styrelsens sammanträden ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska 
föras genom VDs försorg. 



Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd 
justeringsman. 

Sekretess 
P.g.a. bestämmelse i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen omfattas 
bolaget av offentlighetsprincipen varför bolagets handlingar ska vara 
tillgängliga för enskilda i samma omfattning som om fråga varit om 
kommunal förvaltning. 

Enskild styrelseledamot äger ej rätt att besluta om utlämnandet av 
bolagets handlingar. Sådan rätt ankommer endast på styrelsen och på VD 
och på den som erhållit styrelsens uppdrag till detta. 

7 Årligen återkommande ärenden 

Följande ärenden ska behandlas vid nedan angivna sammanträdestidpunkter. 

a) Januari- eller Februarisammanträdet - koncernbidrag, uppföljning intern 
kontroll 

b) Marssammanträdet - årsredovisningen för föregående räkenskapsår 

c) Majsammanträdet - budgetuppföljning 

d) Septembersammanträdet – budgetuppföljning, budget, intern 
kontroll 
 

8  Introduktion av nya ledamöter och suppleanter 

Styrelseordförande och VD svarar för att ny styrelseledamot eller 
suppleant introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden. 

9 Omprövning 

Innehållet i ovanstående arbetsordning ska när styrelseledamot så begär 
omprövas. 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombud på bolagens bolagsstämmor 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls 

under 2023, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för 

honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.     

 

Per-Jonas Carlsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Therése Björklund (S) 

Tom Andersson (MP) Andreas Ekström (S) 

Malin Carlsson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Per Carlsson (S) Peter Wiberg (V) 

Ylva Lengberg (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Anne Rapinoja (V) Niklas Arvidsson (KD) 

Björn-Ola Kronander (M) Lars-Gunnar Comén (M) 

Minna Engström Heino (M) Annette Carlson (M) 

Andreas Exner (SD) Björn Qvarnström (SD) 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 

 

Datum 

2022-11-14 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2022-11-14 Per-Jonas Carlsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2022-00044 1.1.1.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-11-07 Svante Stomberg  
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-28 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00044 1.1.1.3 

  

 

Ombud på bolagens bolagsstämmor 

Borås Stadshus ABs beslut 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen samt övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls 

under 2023, beslutar styrelsen att utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för 

honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.     

 

Per-Jonas Carlsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Therése Björklund (S) 

Tom Andersson (MP) Andreas Ekström (S) 

Malin Carlsson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Per Carlsson (S) Peter Wiberg (V) 

Ylva Lengberg (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Anne Rapinoja (V) Niklas Arvidsson (KD) 

Björn-Ola Kronander (M) Lars-Gunnar Comén (M) 

Minna Engström Heino (M) Annette Carlson (M) 

Andreas Exner (SD) Björn Qvarnström (SD) 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 

  

     

Ärendet i sin helhet 

Borås Stadshus AB behöver utse ombud som ska närvara vid de kommunala 

bolagens bolagsstämmor som hålls under 2023.                

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Sammanträdestider 2023 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-14 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2022-11-21 Per-Jonas Carlsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2022-00047 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-11-07 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
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Datum 

2022-11-28 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00047 1.1.3.0 

  

 

Sammanträdestider 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2023 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.         

Ärendet i sin helhet 

En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus AB:s 

arbetsmöten och styrelsemöten under 2023.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Sammanträdestablå 2023 för Borås Stadshus AB 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Sammanträdestablå 2023 för Borås Stadshus AB 
 
Styrelsemöten, 13.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
16 januari 
20 februari 
13 mars 
19 juni 
21 augusti 
23 oktober  
18 december 
 
Styrelsemöten, 14.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
24 april 
29 maj 
2 oktober 
27 november 
 
Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 13.00-ca 14.45 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
23 januari 
6 mars  
24 april 
29 maj 
2 oktober 
27 november 
 
 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på 

avkastningskrav och finansiella mål för bolagen 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen tillstyrker föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt 

finansiella mål för de kommunala bolagen.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2022-11-22 Per-Jonas Carlsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2022-00045 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-11-21 Svante Stomberg  

  VD 
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Datum 

2022-11-28 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2022-00045 1.2.4.1 

  

 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på 

avkastningskrav och finansiella mål för bolagen 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen tillstyrker föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt 

finansiella mål för de kommunala bolagen.         

Sammanfattning  

Enligt det Gemensamma ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om 

bolagens inkomna budgetar och ge förslag på avkastningskrav och finansiella 

mål för bolagen.  

Bolagen budgeterar 2023 för ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt 

178 mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr och 

Stadshusbolagen totalt budgeterar med 155 mnkr. Bolagen är fortsatt inne i en 

investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar på ca 1,1 mdkr 

under 2023, där Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås samt Borås 

Elnät AB står för den största andelen. 

Borås Stadshus AB konstaterar efter genomgång av bolagens budgetar för 2023 

att verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och 

bolagsordningar, men att flera budgetar inte uppfyller föreslagna 

avkastningskrav och finansiella mål. Det är av största vikt att bolagen arbetar 

för att öka sin lönsamhet för att kraven ska uppfyllas.  

Ärendet i sin helhet 

Bolagen har inkommit med sina budgetar för 2023. Enligt det Gemensamma 

ägardirektivet ska Borås Stadshus AB yttra sig om bolagens budgetar och 

föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för bolagen.  

Sammanlagt budgeterar bolagen med ett resultat efter finansiella poster på 178 

mnkr. Bostadsbolagen budgeterar med ett resultat på 24 mnkr, en försämring 

med 10 mnkr jämfört med budget 2022. Stadshusbolagens totala budgeterade 

resultat är 155 mnkr, vilket överstiger budget 2022 med 78 mnkr. 

Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 

investeringar på ca 1,1 mdkr under 2023. Majoriteten av investeringarna står 

Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder i Borås samt Borås Elnät AB för. En 

hög andel av investeringarna kommer att finansieras genom lån. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Generellt sett är bolagen högt belånade och har lågt eget kapital. I budgetarna 

för 2023 syns överlag svagare resultat till följd av hög inflation, ökade 

elkostnader samt höjda räntenivåer. Detta tillsammans med stora investeringar 

som förutsätter lånefinansiering försvagar bolagens finansiella ställning. Bolagen 

har stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en 

ökad skuldsättning. Detta blir särskilt tydligt i bostadsbolagens budgetar där en 

hög belåningsgrad medför kraftigt ökade räntekostnader, och som bolagen har 

små marginaler för att kunna hantera. Alla bolag förutom Fristadbostäder AB 

drar därför ner på det planerade underhållet under 2023, vilket spär på bolagens 

stora underhållsbehov ytterligare.  

Förslaget på avkastningskrav och finansiella mål redovisas i bilaga 1. Kraven 

gäller först och främst för 2023 och ytterligare översyn behövs inför 2024. För 

vissa bolag anses det inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska 

mål, för de så kallade underskottsbolagen anses resultatkrav vara mer relevant.  

Borås Stadshus AB konstaterar efter genomgång av bolagens budgetar för 2023 

att verksamheten förväntas bedrivas i linje med gällande ägardirektiv och 

bolagsordningar, men att föreslagna avkastningskrav och finansiella mål inte 

uppfylls i flera av de inlämnade budgetarna.  

Borås Stadshus AB påtalar att det är av största vikt att bolagen arbetar ännu 

mer målmedvetet för att uppfylla Kommunfullmäktiges avkastningskrav och 

finansiella mål.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Avkastningskrav och finansiella mål bolagsbudget 2023 

2. Bilaga 2 Bolagens inlämnade budgetar för 2023 

  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Bolag Resultat, mnkr Resultat-/Avkastningskrav Krav på ut- Mål ränte- Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige delning till täcknings- enligt Kommunfullmäktige
budget 2023 ägaren, mnkr grad, ggr

Borås Stadshus AB -3,1 50 soliditet, %

Borås Energi och Miljö AB 148,3 4,5

avkastning på totalt kapital 
avseende de kommersiella 
verksamheterna, % 20 2,5 15 soliditet, %

Borås Elnät AB 55,5 4 avkastning på totalt kapital, % 45 2,5 20-25 soliditet, %
Borås Djurpark & Camping AB -13,9 -13,9 resultatkrav, mnkr *  
Borås kommuns Parkerings AB 8,1 5 avkastning på totalt kapital, % 2,5 10-15 soliditet, %
IBAB inkl dotterbolag 12,6 3,5 avkastning på totalt kapital, % 10 2,5 15 soliditet, %
BoråsBorås TME AB -27,1  **    -27,1 resultatkrav, mnkr *  
Akademiplatsen AB -20,8 -20,8 resultatkrav, mnkr *  
Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 resultatkrav, mnkr *
AB Bostäder i Borås 16,0 40/3 res före utrang mnkr/dir avk % 2,5 15/40 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 2,7 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 1,4 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 2,5 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 1,0 3,5 direktavkastning, % 2,5 10/25 soliditet, %, bokf/justerad

 

* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas.
** Kravet förutsätter fakturering av satsningen på trygghetsarbete till Borås Stad.
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BUDGET 2023
MED PROGNOS 2024 OCH 2025



2

Genom våra verksamheter har vi cirka 140 års 

erfarenhet som bland annat innefattar etablering 

av Pickesjöns vattenverk 1881, installation av Borås 

Stads första elektriska lampa 1894 och uppstart av 

stadens avfallshantering i början av 1900-talet. 

1996 gick energiverksamheten från 

förvaltningsform till bolag och Borås Energi AB 

bildades. 2006 ombildades Borås Energi AB till Borås 

Energi och Miljö AB då renhållningsverksamheten 

gick från dåvarande Gatukontoret över till bolaget. 

2011 kom VA-verksamheten in i Borås Energi och 

Miljö. 

Vi på Borås Energi och Miljö har en viktig roll i våra 

kunders liv - varje dag, året om. Vi erbjuder hållbara 

energi-, avfall-, vatten- och avloppslösningar som 

är anpassade efter kundens behov med fokus på 

god tillgänglighet för att på så sätt skapa värde för 

våra kunder. Vi förädlar energi för ett samhälle fritt 

från fossila bränslen och våra medarbetare arbetar 

varje dag för att tillsammans med boråsarna skapa 

Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

Genom forskning, utveckling, utbildning och 

kompetensutveckling driver vi en hållbar lokal- 

och regional utveckling. Vi främjar en god miljö 

och arbetsmiljö och förebygger skada och 

negativ påverkan på människa, omgivande miljö 

och samhälle. Friskvård är en central del i vår 

verksamhet för att vara en attraktiv arbetsgivare 

där medarbetarna mår bra och trivs. 

Alla våra affärer genomför vi med en god etik och 

fokus på hållbarhet då vårt arbete, tillsammans med 

våra kunder och andra intressenter, ska leda till ett 

gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och 

för kommande generationer. 

FN:s globala hållbarhetsmål är integrerade i vår 

verksamhet och baseras på de tre dimensionerna 

ekologisk-, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

 

På Borås Energi och Miljö:
• producerar och distribuerar vi fjärrvärme och 

fjärrkyla från våra kraftvärmeverk Ryaverket och 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken.

• producerar vi dricksvatten från vårt stora 

vattenverk i Sjöbo och från mindre vattenverk i 

Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors.

• renar vi avloppsvatten i vårt stora 

avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på 

Sobacken och vid våra mindre avloppsreningsverk 

i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike, Hedared, 

Rångedala och Äspered. 

• producerar vi el vid kraftvärmeverken Ryaverket 

och Energi- och Miljöcenter på Sobacken samt vid 

våra vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors 

och Häggårda. 

• producerar vi biogas av insamlat matavfall och 

rötat avloppsslam i vår biogasanläggning på 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken.

• sköter vi insamling av kommunalt avfall.

• erbjuder vi våra kunder kommersiella 

återvinningstjänster. 

• har vi en komplett miljöanläggning på Energi- och 

Miljöcentret på Sobacken. 

• har vi fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda 

och Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, 

Dalsjöfors och Fristad. 

• erbjuder vi energitjänster innehållande bland 

annat energianalyser, energiutredningar, 

klimatservice och energideklarationer för företag.

Om Borås Energi och Miljö 
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Om Borås Energi och Miljö 

Vi producerar el, fjärrvärme och kyla från biobränsle 

och avfall. Matavfall och avloppsslam omvandlas till 

biogas som kan användas som fordonsgas. Förnybar 

el produceras i våra kraftvärmeverk, våra fyra egna 

vattenkraftverk och solcellsanläggning.

Vi samlar in kommunalt avfall (matavfall, restavfall, 

returpapper, byggavfall) vid kundernas fastigheter och  

via återvinningscentraler samt behandlar kommunalt 

avfall och verksamhetsavfall. Behandling genomförs 

genom materialåtervinning, energiåtervinning och i sista 

hand deponering om materialet inte går att omhänderta 

på annat sätt.

Dricksvatten produceras i våra fem vattenverk. Sjöbo 

vattenverk är vårt största vattenverk och förser stora 

delar av Borås med dricksvatten. 

Spillvatten renas i våra åtta avloppsreningsverk 

för att därefter släppas ut i närmaste vattendrag. 

Avloppsreningsverket på Energi- och miljöcenter på 

Sobacken är det största avloppsreningsverket. 
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Vår vision
Tillsammans med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

Vår mission
Bolagets ägardirektiv är det samma som bolagets mission. Missionen för bolaget är:

Trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt 

vatten och avloppsverksamheten. 

Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar 

avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.

Kärnvärden
Våra kärnvärden beskriver vilka vi är. Vad vi tror på, vad vi står för, och hur vi ska uppfattas både från ett 

externt och internt perspektiv. De fungerar som ledstjärnor för vårt dagliga arbete och vår kommunikation 

med omvärlden. Kärnvärdena hjälper oss att bygga en stark företagskultur och ett tydligt varumärke.

Omtanke - Vi ser och lyssnar på varandra och våra kunder. Vi är lyhörda för behov och möjligheter. 

Framåt - Vi är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunderna, miljön 

och bolaget. 

Kretslopp - Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen. Vi strävar efter att ta tillvara energi i samhället och 

omvandla den till nyttor för stadens invånare. 

Vår affärsidé
Vi erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls-,  

miljö- och VA-området. Vi förädlar energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen.  

Vi är drivkraften för framtidens infrastruktur genom forskning, utveckling och utbildning.

Uppförandekod/code of conduct
Bolaget har tagit fram en uppförandekod. 

Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga  

arbete och att:

- tydliggöra vilka etiska riktlinjer som bolaget står för.

- ge vägledning i viktiga frågeställningar.

- tala om vad som är önskvärt /tillåtet agerande.
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 204 073 1 126 200 1 265 324 1 447 893 1 432 763 1 477 020

Aktiverat arbete för egen räkning 38 801 33 850 35 879 35 205 31 713 32 665

Övriga rörelseintäkter 2 096 19 528 6 489 3 002 8 701 8 752

Summa intäkter 1 244 970 1 179 578 1 307 693 1 486 100 1 473 177 1 518 437

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -189 104 -160 428 -204 904 -245 609 -236 141 -210 959

Övriga externa kostnader -404 094 -381 428 -440 986 -473 539 -466 238 -469 161

Personalkostnader -235 229 -256 053 -255 877 -276 108 -282 529 -289 960

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -280 398 -243 427 -240 875 -250 199 -276 878 -283 387

Summa rörelsekostnader -1 108 826 -1 041 336 -1 142 642 -1 245 456 -1 261 786 -1 253 467

Rörelseresultat 136 144 138 243 165 051 240 643 211 391 264 969

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 198 0 200 0 0 0

Räntekostnader -77 714 -77 400 -78 578 -92 340 -103 365 -116 098

Resultat efter finansiella poster 58 628 60 843 86 673 148 304 108 026 148 872

Bokslutsdispositioner

Justering resultat taxefinansierade 
verksamheter

-9 317 -4 860 6 624 23 743 -7 984 -25 428

Övriga bokslutsdispositioner -18 175

Resultat 31 136 55 982 93 297 172 047 100 043 123 444

RESULTATRÄKNING
Belopp i tusentals kronor

Enligt nuvarande ägardirektiv skall ett koncernbidrag om 10 miljoner kronor lämnas. Detta är ej upptaget i ovan resultaträkning. 
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Avfallshantering 140 344 136 317 121 940 136 680 147 568 153 228

Fordonsgas 5 415 5 774 7 301 9 649 28 884 28 800

El 165 288 111 716 251 811 368 833 253 172 235 054

Fjärrvärme 497 614 474 903 464 610 486 860 503 915 521 538

Fjärrkyla 8 869 9 345 9 230 9 411 9 600 9 792

Övriga intäkter 13 882 15 258 22 091 27 171 39 125 42 263

Interna intäkter 393 121 413 499 413 680 438 879 443 782 451 143

Summa intäkter 1 224 533 1 166 811 1 290 663 1 477 483 1 426 046 1 441 818

Rörelsens kostnader

Bränsle, material, driftentr, trpt o aska -236 016 -205 846 -246 276 -295 723 -299 350 -274 537

Energikostnader -45 680 -41 865 -66 809 -73 736 -63 741 -61 812

Reparationer och underhåll -71 003 -69 424 -75 716 -80 522 -81 531 -83 614

Transportmedel -24 277 -24 160 -25 412 -30 988 -29 906 -27 223

Övriga externa kostnader -57 020 -104 979 -121 080 -117 502 -116 633 -120 905

Interna kostnader -237 837 -244 441 -241 295 -264 244 -270 017 -274 188

Personalkostnader -197 688 -211 101 -212 459 -223 919 -228 917 -235 376

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -243 162 -164 833 -163 163 -170 041 -185 283 -189 359

Summa rörelsekostnader -1 112 683 -1 066 650 -1 152 209 -1 256 676 -1 275 376 -1 267 014

Rörelseresultat 111 850 100 161 138 453 220 807 150 669 174 804

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 189 0 200 0 0 0

Räntekostnader -46 175 -44 179 -45 357 -48 760 -50 627 -51 360

Resultat efter finansiella poster 65 863 55 982 93 297 172 047 100 043 123 444

RESULTATRAPPORT - KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor
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ENERGI 
Budgeterad intäkt 2023 är hög främst beroende på det förväntade höga elpriset i kombination med ökad produktion. Om pristak för elproducenter 
införs kommer det påverka intäkterna kraftigt nedåt, främst under Q1 2023.

Under 2024 och framåt prognostiseras elpriserna sjunka.

Kostnaderna ökar 2023 och framåt. Inflation, ökad produktion samt högre underhållskostnader för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet i 
anläggning är största orsakerna. Risk inom affärsområdet är att köpa in tillräckligt med biobränsle för denna höga ambition då det råder råvarubrist 
på marknaden.

Under 2024 och 2025 förväntas kostnaderna vara fortsatt höga på grund av inflation. Marginalerna sjunker på elproduktionen, vilket blir en utmaning 
att optimera och balansera affären.

BIOGAS
2022 ingicks ett samarbetsavtal med St1 som innebär att vi skall fortsatt behandla och producera rågas medan St1 fr o m år 2024 uppgraderar och 
distribuerar gasen. 

Prognostiserad intäkt 2024 och framåt baseras på ett antaget högre gaspris samt ökad produktion av rågas (40 GWh) med försäljning till 
samarbetspartner.

Under perioden har förutsatts produktionsstöd från energimyndigheten, möjlighet finns att stödet blir större då indikationer getts om utökning av 
potten.

Kostnadsbilden 2023 är hög då vi fortsatt uppgraderar gasen med en uttjänt anläggning. 2024 förändras kostnaderna genom avyttring av äldre 
anläggningar, minskade underhållskostnader och St1 tar över uppgradering av rågas samt distribution.

VATTENKRAFT
Stabil verksamhet som gynnas av de höga elpriserna på marknaden. 

Påverkas väldigt lite av inflationen då verksamheten inte är särskilt kostnadsdrivande. 

Till följd av renoveringen av tuben i Haby 2022 ökar avskrivningskostnaderna.’

INSAMLING OCH ÅTERVINNING
Budgeterade intäkter inom återvinning stiger men inte i takt med ökad kostnadsbild vilket gör att marginalerna går ner 2023. 

Stora fluktuationer på materialersättningar bidrar till mycket preliminär intäktsbild.

Hösten 2022 bildades Cirkulär masshantering, en ny avdelning inom återvinning som har stor potential att bidra med nya intäkter genom utveckling 
av nya kommersiella produkter utöver deponi som är kärnverksamheten. I prognos ser vi ett nytt utökat miljötillstånd under senare delen av 2024.

En förstärkt organisation skall bidra till nya affärsmöjligheter. 

Budgeterade kostnader ökar främst på grund av högre kostnader för insamling, så som fordonskostnader och bränsle. 

Ruttoptimering samt ökad nyttjandegrad av fordon skall bidra till att förbättra kostnadsbilden.

Utmaningar inom affärsområdet är den höga konkurrensen om chaufförer. Vi ska satsa på att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö 
för att bibehålla och rekrytera kompetent personal.

ENERGITJÄNSTER
Budget 2023 baseras på något högre takt av vattenmätarbyten samt kommunikationsutrustning på äldre fjärrvärmecentraler, vilket ger något högre 
intäkter och även kostnader.

Då vi ser ökad efterfrågan på energitjänster planeras för förstärkning på personalsidan. 
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UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023 PROGNOS 2024 PROGNOS 2025

Rörelsens intäkter

Avfallshantering 103 673 109 208 113 097 125 025 136 185 148 349

El 38 0 208 0 0 0

Vatten och avlopp 265 692 278 938 273 658 281 563 303 561 327 288

Övriga intäkter 5 353 4 270 7 868 5 703 19 454 19 460

Interna intäkter 19 729 19 016 18 806 19 425 18 050 19 356

Summa intäkter 394 485 411 432 413 636 431 716 477 250 514 453

Rörelsens kostnader

Bränsle, material, driftentr, trpt o aska -55 715 -58 145 -59 349 -55 413 -50 067 -51 570

Energikostnader -18 231 -19 290 -23 533 -29 399 -24 285 -23 338

Reparationer och underhåll -11 491 -9 680 -12 484 -11 975 -11 405 -11 744

Transportmedel -7 925 -9 777 -11 665 -22 246 -23 128 -22 613

Övriga externa kostnader -17 348 -13 117 -15 834 -17 934 -18 471 -19 021

Interna kostnader -125 530 -139 797 -143 042 -142 565 -143 966 -147 389

Personalkostnader -37 542 -44 952 -43 418 -52 189 -53 612 -54 584

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -78 236 -78 593 -77 713 -80 158 -91 595 -94 028

Summa rörelsekostnader -352 016 -373 351 -387 038 -411 880 -416 528 -424 287

Rörelseresultat 42 469 38 081 26 598 19 837 60 722 90 165

Finansiella intäkter  
och kostnader

Ränteintäkter 9 0 0 0 0 0

Räntekostnader -31 538 -33 221 -33 221 -43 580 -52 739 -64 737

Resultat efter finansiella poster 10 940 4 860 -6 624 -23 743 7 984 25 428

Bokslutsdispositioner

Justering resultat taxefinansierade 
verksamheter

-9 317 -4 860 6 624 23 743 -7 984 -25 428

Resultat 1 623 0 0 0 0 0

RESULTATRAPPORT - TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor
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VATTEN OCH AVLOPP
Budget 2023 omfattar en genomsnittlig ökad taxa för vatten- och avloppstjänster med 4%.

I rörelsens kostnader ser vi en stor inflationspåverkan inom de flesta materialslag och tjänster. 

Höga elpriser 2023 för att sedan i prognos 2024 och 2025 sjunka tillbaka.

Stigande räntekostnader under hela perioden beror på högre ränteläge samt nyinvesteringar. 

KOMMUNALT AVFALL
Budget 2023 omfattar en genomsnittlig ökad återvinningstaxa med 8 %.

Ersättning till kommuner för fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) är beslutad till 1 januari 2024. Miljö och avfallsbyrån har fått i uppdrag 
att ta fram en ersättningsmodell.

I slutet av 2023 beräknas Sortera mera hemma projektet vara fullt driftsatt, vilket innebär att alla villor och småhus i Borås kommun har 
fastighetsnära insamling.

I prognos 2024 och framåt finns en preliminär beräknad intäkt, baserad på det förslag som Miljö och avfallsbyrån tagit fram (ej ännu beslutat).

I prognos 2022 ser vi en stor inflationspåverkan på främst fordons-, bränsle och påskostnader, vilket kvarstår i budget 2023 och i prognos 
kommande år.

En förändring i budget är att vi tar över slamentreprenaden i egen regi 2023. Detta påverkar kostnadsbilden med minskade driftsentreprenader 
medan personal- och fordonskostnader ökar.

Årsskiftet 2023/2024 avvecklas sorteringsanläggning samt kostnader för vita och svarta påsar avgår.

Avskrivningskostnader tillkommer 2024 för Sortera mera hemma projektet.

Betydande förändringar inom kommunalt avfall
Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera förpackningsavfall. Förändringen innebär att kommunerna tar 
över ansvaret för insamlingen och att insamlingskärl skall finnas nära hemmet. Dessutom ska insamling av förpackningar erbjudas på större populära 
platser utomhus, som till exempel parker och torg större än 2000 kvm och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall.

Förpackningsinsamling på parker och torg införs 1 januari 2026, medan den så kallade fastighetsnära insamlingen ska vara implementerad 1 januari 
2027.

För oss innebär det att utöka insamling av förpackningsmaterial även till flerbostadshus, vilket inte ingick i Sortera hemma projektet. Det innebär 
också översyn/övertagande av återvinningsstationer i kommunen samt insamlingsansvar kring större parker och torg.

I prognos finns inga intäkter eller kostnader upptagna för tillkommande åtaganden.
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UTFALL   
2021-12-31

BUDGET  
2022-12-31

PROGNOS  
2022-12-31

BUDGET 
2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar* 4 957 111 5 350 267 5 287 154 5 643 338

Lager 54 401 55 000 60 000 60 000

Fordringar 266 684 275 000 250 000 235 000

SUMMA TILLGÅNGAR 5 278 196 5 680 267 5 597 154 5 938 338

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 174 608 143 612 267 905 408 225

Obeskattade reserver 521 500 585 232 521 500 521 500

Avsättningar 217 195 225 464 218 242 178 288

Långfristiga skulder 3 840 668 4 317 626 4 031 508 4 272 325

Kortfristiga skulder 524 227 408 333 558 000 558 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 278 196 5 680 267 5 597 154 5 938 338

*Andel anläggningstillgångar av totala tillgångar 93,9% 94,2% 94,5% 95,0%

BALANSRÄKNING
Belopp i tusentals kronor
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EKONOMISKA NYCKELTAL UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Resultaträkning

Omsättning 1 224 533 1 166 811 1 290 663 1 477 483

Resultat före dispositioner och skatt 65 863 55 982 93 297 172 047

Balansräkning

Balansomslutning 2 975 493 3 040 496 3 103 248 3 178 490

Obeskattade reserver 521 500 585 232 521 500 521 500

Eget kapital* 155 446 124 450 248 743 389 063

Övriga nyckeltal

Rörelsemarginal, procent 1) 13,5 13,3 15,8 21,3

Resultatmarginal, procent 2) 7,9 7,4 10,6 16,6

Avkastning på totalt kapital, procent 3) 3,1 3,3 4,5 6,9

Självfinansieringsgrad, procent 4) 101,6 99,9 130,0 205,3

Soliditet, procent 6) 19,1 19,9 21,4 25,3

EKONOMISKA NYCKELTAL - KOMMERSIELLA VERKSAMHETER
Belopp i tusentals kronor om inget annat anges

ÖVRIGA NYCKELTAL UTFALL 2021 BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Omsättning per anställd 3 622 3 183 3 533 3 808

Rörelsemarginal, procent 1) 11,3 12,1 13,0 16,6

Resultatmarginal, procent 2) 4,9 5,3 6,8 10,2

Avkastning på totalt kapital, procent** 3) 2,6 2,4 3,0 4,1

Självfinansieringsgrad, procent 4) 71,4 60,4 79,9 80,7

Kassalikviditet, procent 5) 61,2 80,8 55,6 52,9

Soliditet, procent 6) 11,2 10,7 12,2 13,8

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 7) 0,23 0,20 0,23 0,24

Räntetäckningsgrad, ggr 8) 1,8 1,8 2,1 2,6

Skuldränta, procent 9) 1,6 1,4 1,5 1,7

Skuldsättningsgrad, procent 10) 796,6 833,8 720,7 622,2

EKONOMISKA NYCKELTAL - HELA BOLAGET
Belopp i tusentals kronor om inget annat anges

* Det egna kapitalet ligger på de kommersiella verksamheterna förutom 19,2 mnkr som tillhör de taxefinansierade verksamheterna enligt 
särredovisningen.  
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DEFINITIONER   

1. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.    

2. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.  

3. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.    

4. Kassaflöde från den löpande verksamheten i procent av betalflöde Investeringar.

5. Omsättningstillgångar i procent av de kortfristiga skulderna.     

6. Eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.  

7. Omsättning i procent av balansomslutningen. 

8. Resultat före finansiella kostnader dividerad med finansiella kostnader. 

9. Räntekostnader i procent av summa skulder, plus 79,4 procent av de obeskattade reserverna.

10. Summa skulder plus 20,6 procent latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget  
kapital plus 79,4 procent av de obeskattade reserverna.
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BUDGET 2022 PROGNOS 2022 BUDGET 2023

Den löpande verksamheten

Budgeterat rörelseresultat (EBIT) 138 243 165 251 240 643

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0

-Avskrivningar 243 427 240 875 250 199

-Upplösning VA-fond -7 254 -7 254 -7 254

-Anslutningsavgifter VA årlig återföring -3 548 -3 637 -4 109

Justering för poster som skall ingå i kassaflödet

-Erlagd ränta -77 400 -78 578 -92 340

-Nya anslutningsavgifter VA (genomsnitt) 23 000 23 000 23 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 316 467 339 657 410 140

Investeringsverksamheten

Investeringar -523 685 -424 928 -508 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -523 685 -424 928 -508 500

Finansieringsverksamheten

Amortering reverslån -50 000 0 0

Amorteringar EMC lån -133 333 -133 333 -133 333

Koncernbidrag -10 000 -10 000 -10 000

Förändring koncernkonto 400 551 278 604 241 693

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 207 218 135 271 98 360

FINANSIERINGSANALYS
Belopp i tusentals kronor

FINANSIERINGSBEHOV 2023, ÖNSKAD KREDITLIMIT 

Under 2023 ser bolaget inget behov av förändrad limit på koncernkontot.
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INVESTERINGSPLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kommersiell verksamhet

Nät 48 62 52 52 52 52 52

Anläggningar 185 137 90 127 102 77 77

Summa Kommersiell verksamhet 233 199 142 179 154 129 129

Taxefinansierad verksamhet

Nät 88 85 85 85 85 85 85

Anläggningar 53 63 63 108 63 458 60

Summa Taxefinansierad verksamhet 140 148 148 193 148 543 145

Strategiska projekt

Investeringar Återvinningsstrategi 45 165

Nytt vattenverk 1 400

Investeringar Fjärrvärmestrategi 50 125 125

Övriga ej beslutade strategiska investeringar 100 100 100

Summa Strategiska projekt 45 1 615 125 125 100 100 100

TOTALT 418 1 962 415 497 402 772 374

BETALFLÖDE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kommersiell verksamhet

Nät 64 48 47 47 47 47 47

Anläggningar 125 102 57 42 64 118 115

Summa Kommersiell verksamhet 189 150 104 89 111 165 162

Taxefinansierad verksamhet

Nät 95 84 84 84 84 84 84

Anläggningar 125 112 14 14 18 464 69

Summa Taxefinansierad verksamhet 220 196 98 98 102 548 153

Strategiska projekt

Investeringar Återvinningsstrategi 30 58 83 54 10

Nytt vattenverk 70 250 500 500 150

Investeringar Fjärrvärmestrategi 30 100 100 70

Övriga ej beslutade strategiska investeringar 40 60 60

Summa Strategiska projekt 100 338 683 654 270 60 60

TOTALT 509 684 885 841 483 773 375

INVESTERINGAR
Belopp i miljoner kronor
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SAMMANFATTNING INVESTERINGAR
Bolagets investeringsbudget består av olika kategorier av investeringar. Reinvesteringar i nät och anläggningar.

I bolagets strategiska investeringar ingår investeringar som ska bidra och leverera till bolagets strategiplaner och övergripande mål beskrivna i 
affärsplanen. 

Den enskilt största posten i de strategiska projekten är framtida dricksvattenförsörjning för Borås. 

Projektet syftar till att skapa redundans och kapacitetshöjning av vattenförsörjningen i Borås. Delbeslut om detaljprojektering togs 2022 med 100 
mnkr.

Den förra indikationen var tagen i ett tidigt stadie. Nu pågår en förstudie för att göra ett beslutsunderlag med säkrare kalkyler. För att ändå indikera 
ett kapitalbehov i en lång plan har vi tittat på liknande vattenverk och lägger in en kalkylindikation på 1,5 miljarder. Denna skall dock endast ses som 
en grov preliminär indikation. Investeringssumman tas fram i samband investeringsbeslutet.

I samband med att det nya vattenverket står klart ska Sjöbo vattenverk stängas i upp till ett år för renovering av bassänger, ledningar och teknisk 
utrustning.

Den framtida fjärrvärmestrategin togs fram under 2022. Det kommer sannolikt att finnas lönsamhet i att komplettera med nya anläggningar/
produktionstekniker någon gång under 7-årsplanen. Investeringen är ej specificerad mer än vad som beskrivs i Fjärrvärmestrategin. 

I Borås som textilstad finns en ambition att ta en viktig position kring återanvändning och återvinning av textila material. Under 2023-2024 planeras 
en utredning kring hur marknaden för en anläggning för textilåtervinning kan se ut, vilka möjligheter som finns och vilka investeringar som behöver 
tas för att uppnå denna ambition. I utredningen ska också definieras vilken position i värdekedjan som bolaget ska ta.  Summan är reserverad för att 
något troligtvis kommer att göras inom området.  

Investeringen i en eventuell kretsloppspark syftar till att dels ersätta Lusharpans återvinningscentral samt att utveckla återanvändning och 
återvinning. Inga beslut är ännu fattade och beloppet är en uppskattning och posten ingår inom den framtida återvinningsstrategin som arbetas 
fram.

Under slutet av 2022 kommer beslutet av ett skiljedomsförfarande mellan Borås Energi och Miljö och Serneke. Med tanke att vi utgår från att vi går 
skadelösa så är ingen kostnad upptagen. Arbete kommer att utföras under 2024-2025. 

I de planerade investeringarna ingår en viktig del där vi följer Borås Stads ambition att öka andelen solenergi och därför ingår i budget för varje år 
avsatta medel för att utöka solceller på våra fastigheter. 

Även utredning kring en solcellspark ingår i planerade investeringar under kommande åren.

Bolaget gör en bedömning enligt Borås Stads vägledning för gröna projekt i investeringsbudget kring vilka av våra investeringar 2023 som kan 
bedömas som gröna projekt. Av bolagets ca 420 mnkr i investeringsbeslut för 2023 görs bedömningen att ca 30 % räknas som gröna enligt stadens 
vägledning. Noteras att bedömningen för Borås Stad inte är densamma som EU taxonomi där BEM ännu ej omfattas. 
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Hållbarhet och utveckling  
i fokus

V D  H A R  O R D E T

Hållbarhet har varit och är i alla högsta grad en stark trend i såväl Bor-
ås som i många stora städer i världen. För oss innebär det att våra två 
affärsområden står inför stora utmaningar, eftersom elektrifiering och 
digitalisering är nycklar till ett hållbart samhälle.

Utöver det så har Europa drabbats av krig och hög 
inflation och i spåren av det följer en stor osäkerhet 
kring vart världen är på väg. Allt detta sammantaget 
gör att kraven på vårt bolag ökar på många olika sätt 
och att vi både måste gasa och bromsa samtidigt och 
anpassa oss till det nya.

Vårt elnät står väl rustat
Vårt elnät står väl rustat för kommande elektrifiering i 
samhället, eftersom vi började med kapacitetshöjande 
investeringar för mer än tio år sedan. Nu är vi halvvägs 
till mål. 2023 fortsätter vi förstärka nätet med ytterli-
gare två mottagningsstationer, Sandlid och Bäckeskog, 
som är delar i vårt stora investeringsprojekt 2031. 

Förberedda för ett ökat effektbehov 
Vi kan känna oss trygga med att den utbyggnad 
som pågår i vårt högspänningsnät kommer att klara 
kommande effektbehov.  Det visar vår utredning av 
kapacitet och effekt i vårt elnät fram till 2030. Men 
utredningen visar också att vi med all säkerhet kommer 
behöva förstärka och bygga ut nätet, både på lågspän-
ningsnivå och 10 kilovoltsnivå, med nya transformator-
stationer och ledningar. 

Vårt fibernät håller hög kvalitet
Även vårt fibernät håller hög kvalitet. Vi har ett väl 
utvecklat och driftsäkert nät, samt ett nästan helt nytt 
datacenter. Under 2023 fortsätter vi att bygga ut nätet 

på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statligt 
stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS).  2022 blev 
vi klara i Aplared och Målsryd och under 2023 följer 
områden i Dalsjöfors, Främgärde, Eskilsryd, Knektås 
och Viared. Totalt är det cirka 340 hushåll som berörs.

Möta alltmer ny teknik 
Ser vi framåt behöver vi förbereda oss för mer ny 
teknik såsom elfordon, solceller och batteriteknik samt 
IoT, 5g och mer data som ska analyseras. Som bolag 
behöver vi bli mer förberedda på att omvärlden kom-
mer förändras snabbare och snabbare.

Vi når våra avkastningskrav
Intäktsregleringen begränsar våra möjligheter till 
att öka våra intäkter, men tack vare att vi kan rulla 
över tidigare underskott, får vi möjlighet att nå våra 
avkastningskrav samtidigt som vi kan avsätta medel till 
nödvändiga ny- och reinvesteringar. Men vi kommer 
behöva arbeta på ett mer strategiskt sätt, utifrån elnät-
regleringens förutsättningar, med kapitalbas och de 
investeringar vi behöver göra. 

Positiv resultatutveckling 2022
Under 2022 har resultatutvecklingen till och med som-
maren varit starkt positiv, men kostnadsutvecklingen i 
omvärlden för bland annat energi och material gör sig 
successivt alltmer påmind också för vårt bolag. Bland 
annat påverkas även vi av de kraftigt höjda elpriserna 
när bolaget köper in väldigt stora mängder energi för 
att kompensera för de förluster som finns i distribu-
tionsnätet. Till det kommer kraftigt stigande räntor som 
också påverkar våra förutsättningar att nå resultatet de 
närmaste åren. Till det kommer kraftigt stigande räntor 
som relativt drastiskt förändrar våra förutsättningar att 
nå önskvärda resultat de närmaste åren.

Vårt elnät står väl rustat för 
kommande elektrifiering i 
samhället.”
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Vi ser ut att klara kraven även 2023
Trots en mer kostnadstyngd höst visar aktuell prognos 
för 2022 ändå att vi gör ett bättre resultat än budget. 
Därmed lever vi upp till de krav som fastställs i ägardi-
rektivet med god marginal. Vår budget för 2023 beräk-
nas också leva upp till ägaren Borås Stads krav på oss, 
men med en snävare marginal. Detta trots planerade 
prishöjningar för eldistribution, som tillsammans med 
olika effektiviseringsåtgärder ska möta och motverka 
kostnadsutvecklingen.

Sätta kundupplevelsen i fokus
Inom båda affärsområdena behöver vi sätta kundupp-
levelsen i fokus. Här ser vi möjligheter till närmare 
samarbeten mellan våra två affärsområden, i syfte att 
både öka kundnöjdheten inom hela bolaget och att öka 
försäljningen inom affärsområde Stadsnät. Ett närmare 
samarbete kan också göra att vi kan sänka kostnader 
och effektivisera verksamheten och på det sättet skapa 
förutsättningar för framtida utmaningar.

Stor osäkerhet i vår omvärld
Den ökade osäkerheten som vi upplever på grund av 
kriget i Ukraina påverkar oss också väldigt konkret 
där säkerhetsfrågorna kring informationssäkerhet och 
IT-system är aktuellare än någonsin. Det ställer krav 
både på processer och kunskap. Bland annat plane-
rar vi att certifiera oss inom informationssäkerhet 
(ISO27001) under 2023.

Ny omvärld - nya krav och möjligheter
Den bild vi ser framför oss gör att vi kommer behöva 
rekrytera nya kompetenser och vi kommer också behö-
va bygga på vår egen kunskap inom en mängd olika 
nya områden. För att både attrahera och behålla denna 
nya kompetens, behöver vi bland annat arbeta mer 
med vårt arbetsgivarvarumärke och hur attraktiva vi är 
som bolag.

 

Lars Hedendahl
VD

Inom båda affärsomårdena 
behöver vi sätta kundupple-
velsen i fokus”
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Våra bolagsmål
Våra bolagsmål är satta utifrån behov och önskemål hos våra med-
arbetare, kunder och ägare. Genom att styra  mot dessa mål säker-
ställer vi att verksamheten fungerar väl, ger nöjda kunder, ägare och 
medarbetare samt stödjer den samhällsutveckling som krävs för att 
jordens resurser ska räcka, även till kommande generationer.

Våra 10 bolagsmål 2023 2024 2025
Avkastning på totalt kapital – RT >4 % >4 % >4 %

Resultat (före bokslutsdispositioner 55 372 kr 57 747 kr 58 862 kr

Ökad försäljning på stadsnät > 72 mkr > 76 mkr > 79 mkr

Effektiva investeringar – COP  
(Capex out performance)

> 1,1 > 1,1 > 1,1

Ökat medarbetarengagemang > 80 > 84 > 84

Fler nöjda kunder – Nöjd kundindex, NKI 
Elkunder 
Fiberkunder

 
> 87% 
> 79%

 
> 87% 
> 80%

 
> 87% 
> 80%

Minska avbrottstid per elkund och år – SAIDI < 13 min < 12 min < 11 min

Tillgänglighet i fibernätet – SLA > 99,9% > 99,9% > 99,9%

Minska vår klimatpåverkan < 35 ton CO2 < 20 ton 
CO2

< ?? ton 
CO2

Effektivare riskhantering  
(Risk hanterad inom tre veckor)

95% 99% 99%
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Våra strategiska aktiviteter
Våra strategiska aktiviteter är viktiga för att vi ska nå uppsatta mål. 
De ska visa vägen och tala om hur bolaget ska navigera inom kri-
tiska områden. Här följer de strategiska aktiviteter som bolaget har 
som ambition att ta fram under affärsplaneperioden 2023-2025.

1 Ta fram och implementera en ny varumärkesplattform

Ta fram en plan för förbättring inom området Employer branding

Ta fram grunden till ett systematiskt arbetssätt kring processer och digitalisering3

Skapa förutsättningar för att minska vår klimatpåverkan4

Planera för och genomföra en upphandling av solceller, lagring samt laddning 5

Genomföra beslutat medarbetar- och ledarskapsutvecklingsprogram 6

Ta fram och implementera ett systematiskt kontinuitetsarbete7

Ta fram och implementera en plan för ny produkt - laddinfrastruktur8

Analysera och implementera en ny tariffstruktur för elnätkunder  9

Kartlägga ekonomiprocessen för ökad effektivitet och snabbare bokslut och prognos 10

Utbilda bolagets medarbetare i produktkunskap inom kommunikationsnät11

Utveckla och besluta en kommunikationsstrategi12

Utveckla och digitalisera kundtjänst för bättre kund- och medarbetarupplevelse 13

2
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Ekonomisk handlingsplan
2023 - 2025

Vi beskriver huvuddragen i vår handlingsplan för de närmaste tre åren 
genom att lyfta fram några av våra viktigaste strategiska aktiviteter.

Ta fram och implementera en ny varumärkesplattform 
Vi ska skapa ett nytt gemensamt varumärke som speglar både Borås Elnät och Splitvision och som 
utgår från vår samhällsbärande funktion. Vår inriktning för såväl namn som varumärke utgår från vår 
målgrupp och den roll vi spelar i deras vardag. Varumärkesarbetet kommer att kräva både tid och enga-
gemang av många på bolaget. Processen involverar såväl en styrgrupp inklusive VD, men också medar-
betare i organisationen.

Ta fram ett systematiskt arbetssätt kring processutveckling och digitalisering
Vi har startat ett arbete med att kartlägga våra processer, som ett led i att förbättra vårt systematiska 
förbättringsarbete i allmänhet, och informationssäkerhetsarbetet i synnerhet. Med kartläggningarna som 
underlag ska vi fastställa metoder för att utvärdera processerna, till exempel genom nyckeltal och/eller 
uppföljning genom interna revisioner. I detta arbete ingår också att identifiera och genomföra nyckelak-
tiviteter för att förbättra processern. Genom ökad automatisering av repetitiva eller kvalitetsvarierande 
processer når vi bättre arbetsmiljö, högre effektivitet och bättre kvalitet.

Skapa förutsättningar för en minskad klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan och -risker behövs flera åtgärder. Vi ska bland utveckla och implementera 
fordonsplan för att överå till elfordon, minska riskerna för framtida köldmedieläckage genom översyn 
och utbyte, samt se över vår plan för klimatanpassning för att minimera riskerna av klimatförändringar-
na samt säkerställa en god beredskap för krissituationer.

Ta fram och implementera en plan för ny produkt/tjänst - laddinfrastruktur
Uppdraget går ut på att utreda ett antal frågor kring möjligheterna för Borås Elnät att delta i planering-
en av, samt att uppföra laddinfrastruktur för verksamheter i Borås kommun. Den andra delen av upp-
draget är att implementera efter beslut. Detta med mål att komma igång med verksamheten så fort som 
möjligt.

Analysera och implementera en ny tariffstruktur för våra  elnätskunder
I april 2022 kom Energimarknadsinspektionens nya föreskrift kring hur nättariffer ska utformas för att 
främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Den för med sig stora förändringar. Vi behöver förändra hela 
vår tariffstruktur och införa nya tariffdelar. Det är ett omfattande och resurskrävande arbete som bland 
annat ska säkerställa att tarifferna blir kostnadsriktiga, bolagets intäktsnivå kvarstår, vi har en bra kund-
dialog. Målet är att vi ska börja använda en ny tariffstruktur senast 1 januari 2027.

Utveckla kundtjänst för bättre kund- och medarbetarupplevelse
Våra regelbundna NKI-undersökningar visar att kundnöjdheten bland våra elnätskunde är mycket god, 
medan det finns förbättringspotential på Stadsnätsidan. Vår ambition är att utveckla och effektivise-
ra kundtjänst arbetssätt ihop med resten av organisationen, för att skapa utrymme för ett ännu bättre 
kundbemötande med särskilt fokus på stadsnätsaffären. Ett första steg är att göra en processkartläggning 
och identifiera möjligheter till effektivare arbetssätt, med eller utan digitalisering. Steg två är att imple-
mentera våra förbättringar.
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Budget 2023 
med prognos 2024 och 2025
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RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 293 421 289 548 303 291 309 670 (1 322 003 330 839

Förändring pågående arbete 534 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 13 045 12 270 11 946 14 885 (2 13 500 13 500

Övriga Intäkter 9 687 8 624 9 061 13 438 13 000 13 000

Summa intäkter 316 687 310 442 324 298 337 993 348 503 357 339

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -56 063 -50 179 -56 433 -63 215 -62 000 -62 500

Övriga externa kostnader -46 768 -43 020 -46 203 -48 223 -49 670 -51 160

Personalkostnader -57 233 -59 808 -58 864 -64 108 -66 030 -68 010

Avskrivningar anläggningstillgångar enligt plan -81 938 -91 157 -85 605 -94 925 (3 -101 010 -104 480

Summa rörelsekostnader -242 002 -244 164 -247 105 -270 471 -278 710 -286 150

Rörelseresultat
 

74 685 66 278 77 193 67 522 69 793 71 189

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 141 150 160 175 180 190

Räntekostnader -7 042 -8 300 -7 684 -12 163 -13 790 -15 390

Resultat efter finansiella poster 67 784 58 128 69 669 55 534 (4 56 183 55 989

Bokslutsdispositioner

Förändring avskrivningar utöver plan -32 475 -13 058 -24 619 -10 464 -11 113 -10 919

Lämnat koncernbidrag -35 289 -45 000 -45 000 -45 000 (5 -45 000 -45 000

Resultat före skatt 20 70 50 70 70 70

1. Nettoomsättningen i bolagets budget för 2023 omfattar en ökning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt cirka 5 procent från och med 
1 januari, men budgeten vilar på en stor grad av osäkerhet, inte minst kring Vattenfalls regionätsavgifter. Sannolik nivå för dessa 2023 är svår att 
bedöma, så här finns en betydande risk för en kostnadsutveckling som kan tvinga fram en andra tariffjustering från och med halvårsskiftet, för att 
möta fastställt avkastningskrav för bolaget som helhet. 

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 utgifterna för de övriga interna resurser som behövs för att bedriva arbetet.

3. Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2023 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader från och med 
2023, då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot kablar och stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 respektive 25-30 år.

4. Budgeterat resultat innebär att bolagets avkastning på totalt kapital 2022 preliminärt kan beräknas till 4,1 procent. Alltså strax över föregående års 
avkastningskrav, så som de definierats i de ägardirektiv som fastställs vid årstämmorna.

5. Antagen nivå på öämnat koncernbidrag i budget 2023 (och i prognos 2023, 2024 och 2025) bygger på tidigare ägardirektiv till och med 2022, 
men kan komma att bli helt andra belopp utifrån koncernens behov i övrigt vid respektive tidpunkt. 
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Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Eldistribution (Transiteringsintäkter) 205 892 205 300 214 638 220 869 (2 231 545 242 426

Anslutnings- och andra engångsavgifter 8 233 6 500 9 000 7 000 7 200 7 400

Påminnelse-/Flytt-/Från-och tillkoppling avgifter 1 736 1 800 1 780 1 730 1 800 1 850

Externa Entreprenader (m.m. utanför reglering) 6 155 2 500 2 128 1 800 1 850 1 900

Övriga Externa Intäkter 656 520 650 2 455 2 530 2 600

Interna Intäkter 855 712 828 725 750 770

Summa intäkter 223 527 217 332 229 024 234 579 245 675 256 946

Rörelsens kostnader - direkta

Ledning, planering och branschsamverkan -2 856 -3 912 -5 110 -5 318 -5 500 -5 665

Drift och underhåll, dokumentation -37 644 -36 855 -38 115 -40 959 -44 200 -45 500

Externa entreprenader -1 928 -2 210 -1 851 -1 566 -1 600 -1 650

Försäljning, marknadsföring/div kundrelaterat -1 248 -460 -1 538 -175 -180 -190

Överliggande nät (Nätavgifter till Vattenfall) -35 808 -34 900 -36 290 -39 000 (3 -39 000 -40 300

Förlustenergi (Kompensation för "distributionsspill") -10 221 -8 000 -10 205 -14 805 (4 -15 200 -15 700

Myndighetsavgifter (Säkerh./Nat.Beredsk./Nätövervakn.) -2 494 -2 500 -2 548 -2 600 -2 700 -2 800

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -44 736 -53 893 -48 479  -57 725 (5 -64 205 -68 480

Summa rörelsens kostnader - direkta -136 935 -142 730 -144 136 -162 148 -172 585 -180 285

Rörelsens kostnader - indirekta

Central administration (VD och stab/DocPoint/Styrelse) -5 206 -4 330 -5 389 -4 403 -4 535 -4 671

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -2 229 -3 147 -2 950 -2 962 -3 051 -3 142

Ekonomiadministration (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. 
QlikView) -3 446 -2 758 -3 057 -3 142 -3 236 -3 333

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -5 667 -4 993 -5 229 -5 323 -5 483 -5 647

Summa rörelsens kostnader - indirekta -16 548 -15 228 -16 625 -15 830 -16 305 -16 794

RÖRELSERESULTAT 70 045 59 374 68 263 56 601 56 785 59 867

Finansiella Poster

Räntekostnader -4 727 -5 680 -5 382 -8 861 -9 800 -10 800

Summa finansiella poster -4 727 -5 680 -5 382 -8 861 -9 800 -10 800

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65 318 53 694 62 881 (1 47 740 46 985 49 067

RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT 
Belopp i tusental kronor.

1. De främsta anledningarna till det, gentemot budget, förbättrade resultatet är dels en gynnsam utetemperatur under första halvåret, dels högre anslut-
ningsavgiftsintäkter. Till det kommer också mindre avskrivningskostnader för det försenade projekt som berörs i not 4.

2. Nettoomsättningen i bolagets budget för 2023 omfattar höjning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt cirka 5 procent från och med 1 januari.

3. Budget 2023 vilar på en stor grad av osäkerhet, inte minst kring Vattenfalls regionätsavgifter. Sannolik nivå för dessa 2023 är svår att bedöma, så här 
finns en betydande risk för en kostnadsutveckling som kan tvinga fram en andra tariffjustering från halvårsskiftet för att möta fastställt avkastningskrav för 
bolaget som helhet.

4. Som konsekvens av en kraftigt stigande och väl känd prisutveckling på elmarknaden drabbas också bolagets kostnader för så kallad förlustenergi. 
Utvecklingen slår inte igenom fullt ut för bolaget då en ständig och långsiktig upphandling pågår över tid för att undvika alltför stora fluktuationer.

5. Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2023 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader från och med 2023, 
då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot kablar och stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 respektive 25-30 år.
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RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT 
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025

Rörelsens intäkter

Nät- och relationsavgifter, samt tjänster 66 213 66 923 69 200 73 302 76 292 79 588

Anslutningsavgifter 7 462 8 325 8 325 8 500 8 500 4 200

Övriga externa intäkter 78 24 221 424 25 25

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 73 753 75 272 77 746 82 226 84 817 83 813

Rörelsens kostnader - direkta

Ledning, planering och branschsamverkan -2 041 -2 171 -2 204 -2 869 -2 900 -3 000

Drift och underhåll, dokumentation -21 560 -21 518 -21 718 -23 242 -24 100 -24 800

Försäljning och marknadsföring -6 047 -5 577 -5 492 -6 351 -6 500 -6 700

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -33 499 -33 560 -33 360 -33 420 -32 900 -32 500

Summa rörelsens kostnader - direkta -63 147 -62 826 -62 774 -65 882 -66 400 -67 000

Rörelsens kostnader - indirekta

Central administration (VD och stab/DocPoint/Styrelse) -1 926 -1 601 -1 993 -1 547 -1 593 -1 641

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -765 -1 164 -1 089 -1 041 -1 072 -1 104

Ekonomiadministration (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. 
QlikView) -1 275 -1 020 -1 110 -1 104 -1 137 -1 171

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -2 096 -1 847 -1 934 -1 870 -1 926 -1 984

Summa rörelsens kostnader - indirekta -6 062 -5 632 -6 126 -5 562 -5 729 -5 901

RÖRELSERESULTAT 4 544 6 814 8 846 10 782 12 688 10 912

Finansiella Poster

Räntekostnader -2 078 -2 280 -2 058 -2 988 -3 490 -3 990

Summa finansiella poster -2 078 -2 280 -2 058 -2 988 -3 490 -3 990

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 466 4 534  6 788 (1 7 794 (2 9 198  6 922  

1. Prognosticerat resultat för 2022 är påtagligt bättre än ursprungligen budgeterat. Detta som ett resultat utifrån främst högre tjänsteintäkter.

2. Budgeterat resultat 2023, jämfört med prognos 2022, visar en utveckling som omfattar en fortsatt positivt kundtillväxt, vars intäkter väl möter förväntad 
kostnadsutveckling.
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TILLGÅNGAR
Utfall

2021-12-31
Budget

2022-12-31
Prognos

2022-12-31
Budget

2023-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 157 57 0 475

Aktiverade utgifter för dataprogram 0 0 0 3 060

Summa 157 57 0 3 535

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 50 941 47 237 49 100 50 400

Tekniska anläggningar och maskiner 1 313 511 1 461 953 1 408 338 1 466 988

Inventarier, verktyg och installationer  4 658 6 000 9 000 1 200

Pågående nyanläggning 96 565 70 000 70 000 140 000

Summa 1 465 675 1 585 190 1 536 438 1 658 588

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar intresseföretag 142 142 142 142

Summa 142 142 142 142

Summa anläggningstillgångar 1 465 974 1 585 389 1 536 580 1 662 265

Omsättningstillgångar

Materiallager 3 154 3 500 3 500 3 500

Pågående arbeten 1 531 0 0 0

Summa 4 685 3 500 3 500 3 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 37 029 40 000 40 000 41 000

Fordringar hos koncernföretag 3 883 3 000 3 000 3 000

Övriga fordringar 634 1 000 1 000 1 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 386 19 000 19 000 20 000

Summa 60 932 63 000 63 000 65 000

Summa omsättningstillgångar 65 617 66 500 66 500 68 500

SUMMA TILLGÅNGAR 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Utfall

2021-12-31
Budget

2022-12-31
Prognos

2022-12-31
Budget

2023-12-31

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

Balanserad vinst 0 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 412 955 413 818 437 574 448 038

Summa 412 955 413 818 437 574 448 038

Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 100 000 50 000 50 000 50 000

Kredit, Koncernkonto i bank 725 056 909 071 834 506 1 001 727

Summa 825 056 959 071 884 506 1 051 727

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 667 15 000 20 000 20 000

Skuld till Borås Stadskoncern, exklusive lån 43 980 50 000 50 000 0

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 20 000 50 000 50 000 50 000

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 88 564 50 000 50 000 50 000

Energiskatt, kunddebiterad 32 559 33 000 30 000 30 000

Elpriskompensation 0 0 0 0

Övriga skulder 4 523 1 000 1 000 1 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 287 10 000 10 000 10 000

Summa 223 580 209 000 211 000 161 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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DEFINITIONER
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 78,6 pro-
cent av de obeskattade reserverna.

5. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av balansomslutningen minus icke räntebärande  skulder.

6. Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna.

7. Eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

8. Eget kapital plus 78,6 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. Räntekostnader i procent av summa skulder, plus 78,6 procent av de obeskattade reserverna.

12. Summa skulder plus 21,4 procent latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 78,6 procent av de obeskattade reser-
verna.

Ekonomiska nyckeltal
Utfall
2021

Budget
2022

Prognos
2022

Budget
2023

Resultaträkning

Omsättning 303 108 298 172 312 352 323 108

Resultat före dispositioner och skatt 67 784 58 128 69 669 55 534

Årets resultat 0 70 50 70

Balansräkning

Balansomslutning 1 531 591 1 651 889 1 603 080 1 730 765

Obeskattade reserver 412 955 413 818 437 574 448 038

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 886 3 872 4 110,0 4 196,0

Rörelsemarginal, procent                              1) 24,6 22,2 24,7 20,9

Resultatmarginal, procent 2) 22,4 19,5 22,3 17,2

Räntabilitet på totalt kapital, procent 3) 5,0 4,1 4,9 4,1

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, procent 4) 21,8 14,9 17,2 13,3

Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 5) 9,1 387,5 398,1 277,7

Kassalikviditet, procent 6) 28,7 30,1 29,9 40,4

Soliditet, procent 7) 25,8 23,9 25,8 24,4

Eget kapital av omsättningen, procent 8) 130,2 132,6 132,5 130,7

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,20 0,19 0,19

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -10,6 -6,0 -8,1 -3,6

Skuldränta, procent 11) 0,6 -0,6 -0,5 -0,8

Skuldsättningsgrad, procent 12) 290,0 318,0 287 310

EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.
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Utfall
2021

Budget
2022

Prognos
2022

Budget
2023

TILLFÖRDA MEDEL

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 67 784 58 128 69 669 55 534

Avskrivningar som belastar årets resultat 81 938 91 157 85 605 94 925

Betald skatt -20 -70 -50 -70

Ökning av långfristiga skulder 0 52 827 59 450 167 221

Summa tillförda medel 149 702 202 042 214 674 317 610

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar 131 525 187 042 156 211 220 610

Minskning av långfristiga skulder 177 0 0 0

Koncernbidrag 35 289 45 000 45 000 45 000

Summa använda medel 166 991 232 042 201 211 265 610

Förändring av rörelsekapitalet -17 289 -30 000 13 463 52 000

SPECIFIKATION ÖVER RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING

Förändring pågående arbeten 776 0 -1 185 0

Förändring kortfristiga fordringar 10 647 0 2 068 2 000

Förändring likv medel och outnyttjad check 0 0 0 0

Summa förändring omsättningstillgångar 11 423 0 883 2 000

Förändring kortfristiga skulder 28 712 30 000 -12 580 -50 000

Summa rörelsekapitalförändring -17 289 -30 000 13 463 52 000

FINANSIERINGSANALYS 
Belopp i tusental kronor.
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FINANSIERINGSBEHOV 2023, ÖNSKAD KREDITLIMIT      
I ljuset av analysen ovan och behovet av att öka långfristiga skulder, och samtidigt bibehålla oförändrad förmåga att under koncernkonto kunna möta de 
fluktuationer som faktureringssamarbetet med Borås Elhandel AB medför, önskar bolaget en höjning av nuvarande limit på 1,3 mnkr till 1,4 mnkr inför 2023.
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Prognos 2022 Budget 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027 Prognos 2028 Prognos 2029

Mottagnings-/Fördelningsstationer 74 292 99 413 (1 68 362 52 450 57 500 46 306 67 250 35 250

Nätstationer 9 397 13 500 9 000 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000

Högspänningsnät 36 och 145kV 300 400 600 14 200 45 000 48 000 19 600 0

Högspänningsnät 10 och 12 kV 22 344 37 920 (2 22 850 27 850 23 350 31 450 29 100 27 600

Lågspänningsnät 7 915 9 800 10 000 10 200 10 400 10 600 10 800 11 200

Signalkabelnät 2 054 2 675 1 700 1 700 1 700 2 075 2 075 2 075

Mätsystem (Projekt "FRAMM") 16 402  27 992 (3 0 0 0 0 0 0

Övrigt 1 226 1 450 1 200 1 200 1 200 2 700 2 825 2 825

Summa Affärsområde Elnät 133 930 193 150 113 712 116 600 148 150 152 131 142 650 89 950

Utbyggnad fibernät 19 900 20 000 (4 22 300 18 700 18 500 18 300 18 600 18 600

Central teknik 1 300 1 200 1 100 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500

Summa Affärsområde Stadsnät 21 200 21 200 23 400 20 100 19 900 19 700 20 000 20 100

Övriga Investeringar 1 081 6 260 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500

Summa övriga investeringar 1 081 6 260 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 500

TOTALT 156 211 220 610 138 112 137 700 169 550 172 831 163 650 111 550

INVESTERINGAR 
Belopp i tusental kronor.

1. Budgeterat belopp 2023 avser dels huvudparten av en ny mottagningsstation på Sandlid, vilken börjat anläggas 2021 och som färdigställs 2023. Till det 
kommer också en ny mottagningsstation vid Bäckeskog som ersätter tidigare anläggningar vid Getängen och Ålgården. Projektet har inletts under 2021 
och avslutas under 2024.

2. Budgeterat belopp för 2023 avser dels investeringar för att möta förväntad belastningsutveckling, dels utbyte av åldersskäl samt arbeten för nya statio-
ner enligt ovan i not 1.

3. Det över tid försenade och utdragna mätarbytesprojektet ”FRAMM” (Totalt cirka 121 mnkr) lever till en viss del vidare också under 2023.

4. De kommersiella investeringarna vid affärsområdet, den större delen, avser endast de projekt där nya kundavtal tecknas och framtida intäkter  
garanteras.
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Verksamhetsplan och budget 2023 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget ska 

 Delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda 
 Utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder, och deras miljö och hur lätt balansen rubbas 
 Arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll 
 Arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att vara en 

attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för kommunens och 
regionens innevånare 

 

Vår affärsidé 

”På Borås Djurpark & Camping utvecklar vi upplevelser som ger glädje, spänning och äventyr för barn 
och deras familjer. Här får du möta och lära dig mer om djur och natur. Genom ditt besök är du med 
och bidrar till vårt viktiga arbete för att bevara utrotningshotade djurarter.” 

 

Vår vision 

“En av Skandinaviens ledande djurparker där besöksupplevelsen bidrar till bevarande av djur och 
natur.” 

 

Vår affärsmodell 
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Våra värdeord 

 Omtanke 
 Mod 
 Glädje 

 

Fokusområden 2023  

 Projektera och planera för vår framtid och vår utvecklingsplan 
 Investeringar som driver försäljning 
 Utveckla och förbättra Borås Camping och Wildlife Camp samt våra tematiserade säsonger 
 Arbeta med vår kultur och värdegrund 

 

Investeringar 

Då vi satsar på större investeringar närmaste 3-4 åren, så gör vi endast mindre, nödvändiga 
investeringar för att hålla vår budget med besöksantal, intäkter och kostnader. Då kostnaden för el 
rusar i höjden och vi fått tydliga direktiv från Borås Stadshus AB, så investerar vi i el- och 
energibesparande åtgärder såsom solpaneler och styrsystem för både djurpark och camping. 
Övriga investeringar syftar till att driva försäljning såsom lotteri, spel och butik samt mat och dryck. 
Vi satsar också på kvalitetshöjande åtgärder på våra logienheter som gått bra under 2022, Borås 
Camping och Wildlife Camp, för att stärka och skapa ännu bättre förutsättningar för försäljning 2023. 
Vissa underhållsinvesteringar som är nödvändiga genomförs av våra fastigheter och 
djuranläggningar. 

 

Bolagets utveckling 

Borås Djurparks verksamhet är investeringstung och kräver ständig förnyelse för att behålla sin 
attraktionskraft och besöksvolym. Med ändrade resmönster och expansion av liknande anläggningar i 
Sverige och Norden, har djurparkens konkurrenssituation förändrats de senaste åren. För att bolaget 
ska kunna leva upp till sitt ägardirektiv att vara en attraktiv reseanledning för turister samt ett 
attraktivt besöksmål för kommunens och regionens invånare samt arbeta med bevarande, utbildning 
och forskning i syfte att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, så måste verksamhetens 
grundläggande intäktsbas och dragningskraft förstärkas. 

Att vara djurpark är vårt DNA, men målgruppen kräver mer. Sannolikheten att vi skulle behålla 
antalet besökare och attrahera fler besökare i framtiden utan att tillföra något, är mycket liten. Vi 
konkurrerar om samma målgrupp med destinationer som Skånes Djurpark, High Chaparral, Astrid 
Lindgrens Värld, Liseberg, Kolmården, Skara Sommarland m flera. Vi konkurrerar alla om 
målgruppens tid och pengar. Vi tror på att vi behöver kombinera djurpark med en park som också 
erbjuder glädje, spänning och äventyr. Att besöka Borås Djurpark ska vara en upplevelse där du 
omsluts av djuren i deras miljö och där du genom glädje och spänning lär mer om djuren och deras 
livsvillkor i det vilda. Vi ska fortsätta att vara och utveckla den fina djurpark vi är och har varit under 
60 år OCH vi ska tillföra det som krävs för att vara en attraktiv besöksdestination och en verksamhet 
som ger turistekonomiska effekter till staden Borås, som en del av platsvarumärket Borås. Vi vill 
skapa miljöer, aktiviteter och upplevelser i parken som gör att du dels vill stanna under en längre tid, 
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dels att du vill komma igen och igen. Det ger turistekonomiska effekter till hela staden genom 
övernattningar, restaurang- och butiksbesök. 

Vårt bolag är en stor arbetsgivare för många ungdomar mellan 17-21 år. Under en säsong anställer vi 
150-200 ungdomar, många som har sitt första arbete hos oss. Utveckling av vår verksamhet ger ännu 
fler ungdomar ett första steg ut i arbetsmarknaden. 

 

Risker och utmaningar 

 Väder och klimatförändringar, ex extremväder som skyfall och värmeböljor 
 Pandemier 
 Samhälleliga förändringar som påverkar externa kostnader 
 Kompetensförsörjning och rekrytering 
 Lågkonjunktur 

 

Möjligheter 

 Lågkonjunktur 
 Digitalisering 
 Ökat intresse för bevarande av djur och natur pga klimathotet 
 Campingtrend 
 Upplevelsebaserat boende 

 

Miljöstrategi 

Borås Djurpark har varit miljödiplomerade sedan 2013. Det innebär att man har ett 
miljöledningssystem enligt svensk Miljöbas. 

Borås Djurpark värnar om miljön och skall arbeta aktivt för att minska dagens miljöpåverkningar. En 
ständig förbättring skall uppnås genom följande: 

 Att sortera verksamhetens avfall i största möjligaste mån. 
 Följa aktuell lagstiftning som kan kopplas till företaget. 
 Kontinuerligt utbilda all personal samt nyanställda. 
 Arbeta långsiktigt mot en ständig förbättring av företagets miljöarbete. 
 Att värna om den biologiska mångfalden och ekosystemet genom att välja mer miljövänliga 

kemikalier. 
 Motverka skövlingen av regnskog genom att sträva efter att produkter man använder skall vara 

fria från palmolja. 
 Verka för att minska utsläpp vid transporter, både inom djurparken och tjänsteresor. 
 Sträva efter att verksamhetens energiförsörjning endast kommer från hållbara energikällor. 
 Borås Djurpark & Camping arbetar för att besökare får information om verksamhetens 

miljöarbete och hur de kan välja att vara mer miljövänliga inom parken och campingen. 
 Borås Djurpark & Camping AB ska arbeta för en god miljökommunikation med andra aktörer i 

Borås kommun, men även med de kontakter vi samarbetar med på annan ort. Vi vill sträva efter 
ett utbyte av erfarenheter, åtgärder och framgångar inom miljöarbetet som kan främja både vår 
egen men även andra aktörers verksamheter.  
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 Sträva efter att vattenförbrukningen håller en nivå som inte grovt överskrider verksamhetens 
behov. 

 

Miljömål 

 Minskad el- och energiförbrukning 
 Minskade kemikalieregistreringar hos Chemgroup  
 Bekämpning av invasiva växtarter 
 Fortsatt utveckling av odling av ängsmarker 
 Bättre avfallshantering 

 
 

Personal 

Vi bygger vår kultur med att arbeta tillsammans, inte bara samtidigt. Vi utvecklar vår personal genom 
att delge varandra kunskaper, hjälpas åt och utbilda oss. Vi gör teamutvecklande insatser minst en 
gång per år och skapar tillfällen att ha roligt tillsammans.  

Vi arbetar med våra värdeord Omtanke, Mod och Glädje i syfte att skapa en gemensam värdegrund 
och en tydlighet av hur vi ska bete oss mot varandra. 

Vi är anslutna till företagshälsovård både i förebyggande syfte genom vårt arbetsmiljöarbete samt 
när behov uppstår för våra medarbetare. Vi arbetar med friskvårdsbidrag och möjlighet till 
friskvårdstimmar när verksamheten tillåter. 

 

Marknadskommunikation 

För att bibehålla totala antalet besökare behöver vi attrahera både återkommande och nya besökare. 
Därför är det viktigt att stärka varumärket inom den radie vi tidigare marknadsfört oss, men också 
genom att bredda vårt upptagningsområde.  

Vi fortsätter att utveckla våra digitala kanaler där vårt onlinesystem för biljetter har skapat bättre 
möjligheter att kommunicera direkt med våra kunder genom bekräftelser av biljetter och säsongskort 
samt nyhetsbrev.  

Under 2023 kommer vi att starta upp med kundundersökningar, något som vi haft uppehåll med 
under pandemin och som genom digitalisering genomförs i samverkan med vårt onlinesystem för 
biljetter och säsongskort.  
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Budget 2023 

Budgeten är fastställd av styrelsen på ordinarie styrelsemöte 2022-10-19. 

 

 

Budgetkommentarer 2023 för Borås Djurpark & Camping AB 

För 2023 tror vi på ett oförändrat besöksantal jämfört med 2022. För att locka fler besökare behövs 
större investeringar med ett större nyhetsvärde. Dessa investeringar arbetar vi med att skapa i vår 
10-åriga utvecklingsplan. 2023 satsar vi främst på att driva försäljning i parken och på campingen. Vi 
har också fokus på att våra kostnader hanteras med förnuft. Vi tror också på att utveckla vårt 
logikoncept i bolaget, både på Borås camping och Wildlife Camp. 

Inför våra större investeringar för några av våra djurarter, främst pingvin och apor, kommer vi att 
göra mindre förbättringar och förändringar i olika djuranläggningar. Vi bygger om för våra 
bomullshuvudtamariner så att de får bättre plats i aphuset och vi flyttar våra sebramanguster till 
elefanthuset. Vi gör också en del mindre förändringar i delar av våra djurhägn. 
 
Omsättningsökningen jämfört med prognos för 2022 är 2,7% och består i huvudsak av ökad 
försäljning per besökare i parken. 
 
Varukostnader ökar med 5% jämfört med prognos 2022, det beror dels på ökad försäljning i parken, 
dels på ökande kostnader för djurfoder och matinköp till restauranger och kiosker pga hög inflation. 
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Övriga kostnader minskar 2,4% trots att vi räknar med elkostnader som är 2,1 MSEK högre än utfall 
2022. Minskningen beror på effektiviseringar samt att vi kommer prioritera bland kommande 
underhållsbehov.  

Ökade personalkostnader på 3,3 % beror främst på avtalsenliga löneökningar men också ett behov av 
ökad bemanning; på campingen pga ökad beläggning samt i djurparken pga ökat utbud, utökade 
säsonger och tematiseringar. 

Sammantaget ger ovan budgeterade siffror ett rörelseresultat före avskrivningar som är 84 000 kr 
jämfört med prognosen 2022 som är -887 000 kr. 

Resultatet för bolaget under 2023 tror vi hamnar på -13,9 mkr jämfört med prognos 2022,  
-13,1 mkr. 

Bolagets kreditlimit är 180 mkr och behovet under 2023 är oförändrat. 

 

Ekonomisk handlingsplan 2023-2025 
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1 Bolaget 

1.1 Bolagets uppdrag 

Vårt uppdrag är att tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar, driva park-
eringsrörelse samt parkeringsövervakning. Bolaget skall medverka till att staden blir tillgänglig för alla. 

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att 
skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och 
dess parkeringsmöjligheter. Våra tjänster skall vara bekymmersfria, tillgängliga, tydliga och enkla att 
använda. 

 Att upprätthålla en hållbar affärsmässighet för invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö 
och personal som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande. 

 Att upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan gatumarksparkering 
och tomtmarksparkering. 

 Samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsfrågor 
 Att utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, tillgänglighet, miljö och när-

het. 
 Att aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser. 
 Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, framkomlighet 

och tillgänglighet. 

1.2 Affärsidé 

Vi skall genom samverkan aktivt bidra till Borås Stads utveckling genom att skapa attraktiva och affärs-
mässiga parkeringslösningar som påskyndar omställningen till fossilfritt. 

  



  
  
   
2 Vår verksamhet 

2.1 Våra kunder 

Bolagets verksamhet utgörs av att erbjuda parkeringslösningar för besökare, boende och verksamma. 
Bolagets tjänster innefattar avgiftsparkering, periodbiljetter, abonnemangsplatser, fasta platser, cykel-
parkering, elbilsladdning och ställplatser. Vi utför också övervakning för en god service och framkom-
lighet. 

Vårt kundlöfte är: 

• Du skall alltid känna dig Välkommen! 
• Du skall alltid kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med Ansvar! 
• Du skall alltid uppleva oss Engagerade! 

Vi uppdaterar vår hemsida löpande och vi har en chatt för våra kunder dygnet runt. Vi har också en 
kundservice öppen under kontorstider.  

Varumärket har förstärkts ytterligare genom mer synlighet av våra parkeringsanläggningar och i fler 
kanaler. Kommunikationskoncept ”Gatsmart” är lanserat och är också en intern kulturbärare. 

Vi genomför kundundersökningar två gånger per år. Det som vi ser som förbättringsområden utifrån 
senaste kundundersökningarna är: renhet, trygghet och säkerhet på parkeringsplatserna. Vi ser också 
att de som parkerar sällan har svårt att hitta med hjälp av skyltsättningen. 

2.2 Våra parkeringar 

Våra parkeringsplatser är alla på enskilt ägd mark så kallad tomtmark, vilket är en civilrättslig verksam-
het. På dessa platser tillfaller parkeringsintäkterna och intäkter för kontrollavgifter bolaget.  

Vi arrenderar 48 markparkeringar främst från Borås Stad. Vi arrenderar också två garage: Valhalls-
garaget (59 platser) och Krokshallsgaraget (48 platser) samt äger följande anläggningar: 

• Nybrons Parkeringshus (253 platser) 
• Valhalls P-däck (77 platser) 
• Brodalsgaraget (105 platser) 
• Kungsbrons P-däck (297platser) 
• Vulkanus (303 platser) 

Genom att arrendera mark och äga/arrendera garage bedriver vi sammantaget parkeringsverksamhet 
på cirka 55 tomtmarksparkeringar med totalt cirka 4 700 parkeringsplatser.  

Parkeringsautomaterna på tomt och gatumark är utbytta under 2020 till helt digitala solcellsdrivna 
maskiner som erbjuder kvitton i digital eller fysisk form. 

På sju av våra anläggningar finns det möjlighet att ladda elbilar. Dessa är Nybrogaraget, Valhall, Bro-
dalsgaraget, Kungsbrons p-däck, Astern, Nornan, Hästskon och P-huset Vulkanus. Alla är intelligenta 
stolpar med effekt om 11 kW som ger oss möjlighet att mäta förbrukningen. Från 1 september 2021 
tar vi betalt för all laddning. Vi har totalt cirka 100 publika laddpunkter för elbilar. I P-huset Vulkanus 
finns även möjlighet att ladda elcyklar. De analoga laddstolparna vi bytt ut till nya har vi återanvänt till 
Borås Stads egen bilflotta på deras hyrda parkeringsplatser. 



  
  
   
2.3 Drift och underhåll 

Bolagets personal svarar för tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan större drift- och 
underhållsarbeten utförs av entreprenörer. De dagliga åtgärderna i anläggningarna handlar om drift 
av parkeringsautomater, appar och elladdningsstolpar.  Markrenhållning inklusive snöröjning utförs av 
Servicekontoret. Alla områden och anläggningar har en 3-årsplan för underhållet som det arbetas 
efter. 

2.4 Övervakning 

All parkeringsövervakning sker med egen personal. Utöver övervakning på egna parkeringar så över-
vakar bolaget på entreprenad flera anläggningar vilket regleras genom avtal. 

I Borås bedriver Tekniska förvaltningen parkeringsverksamheten på gatumark. Bolaget har dock avtal 
med Tekniska förvaltningen om att sköta övervakning och betalningslösningar på dessa platser. Genom 
avtalet ansvarar bolaget för all övervakning på Borås Stads gatumark. Intäkterna på gatumark går till 
Tekniska förvaltningen liksom intäkterna från parkeringsanmärkningar som går via Transportstyrelsen 
till Tekniska förvaltningen. Parkeringsbolaget debiterar Tekniska förvaltningen sina kostnader för ar-
betet årligen i enlighet med avtalat belopp.  

2.5 Prissättning 

Under 2019 tog bolaget fram en prisstrategi som utgår från att ju länge bort från stadskärnan du par-
kerar desto billigare. I samband med det skapades också tre zoner: röd, grön och gul zon. Till en följd 
av stadens förtätning, ökning av antal invånare och bolagets investeringar, är strategins syfte att möj-
liggöra parkering genom att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökare och boende i centrum 
(röd zon), samt skapa arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. De aktiviteter som sattes upp som en 
följd av strategin är nu genomförda på tomtmark där bolaget har rådighet.  

Genom flera kundundersökningar och löpande data ser vi också att strategin lyckats på så sätt att de 
som parkerar för att shoppa, gå på café/restaurang eller besöka läkare/tandläkare parkerar främst i 
röd zon kortare tider. Och de som parkerar på grund av arbete och boende parkerar främst i grön och 
gul zon.  

2.6 Investeringar 

P-huset Makrillen projekteras under 2021/2022 med planerat färdigställande år 2023. Ett investerings-
beslut om projektet togs i Kommunfullmäktige den 24 mars 2022. För tillfället står projektet stilla på 
grund av en överklagan från Länsstyrelsen gällande några av de träd som idag står på platsen. I P-huset 
Makrillen planerar vi för solceller och laddplatser. 

I stadsutvecklingen planeras flera nya p-hus i Borås. Bland annat vid Stationsområdet och i Pulsen-
området. Än så länge är planerna på skisstadiet och vem som ska investera är inte klart men redan nu 
står klart att flera investeringar i p-hus kommer att behövas i takt med att staden förtätas.   

Under perioden antar vi att investeringar i kameror i p-hus blir aktuellt, med syftet att ha automatisk 
in- och utcheckning samt övervakning.  



  
  
   
3 Omvärld 

Behov och efterfrågan på parkering förändras ständigt i en stad som växer och utvecklas. Bolaget har 
en omvärldsbevakning för att fånga upp frågor och tekniska innovationer som påverkar behovet av 
parkering, våra tjänster, det framtida resandet och människors val och beteenden. Vi har här valt att 
peka på fyra samhällstrender som påverkar bolagets utveckling. 

3.1 Stadsutveckling 

Under 2023-2025 bedöms bolaget att bli av med 7 tomtmarkparkeringar (cirka 730 parkeringsplatser) 
såsom Horngäddan, Krokshallstorget, Krokshall, Krokshallsberget, Krokshallsgaraget, Astern samt Gus-
tav Adolf. Nämnda områden ligger i stadens samhällsplanering att bebyggas. Samtidigt kommer det 
under samma period att byggas ännu fler lägenheter på befintliga fastigheter innanför cityringen. 
Detta medför fler boende och besökare till city. Bilinnehavet ligger fortsatt högt i Borås jämfört med 
andra städer. 

För att tillgodose behovet av framtida parkering samtidigt som staden förtätas behöver parkeringar 
ersättas utanför och i anslutning till cityringen vid stadens framtida planerade stråk.  

Detta ger en möjlighet att tillgodose framtida behov inom fler trafikslag såsom cykel, gående, bil, buss 
men är samtidigt en stor utmaning för bolagets ekonomi. Den ekonomiska utmaningen för bolaget 
ligger bland annat i att det saknas tillräcklig finansiering som till exempel parkeringsköpsmedel och 
eget kapital att tillgå vid investering. Att priserna/reglerna för att parkera på intilliggande gatumark 
ofta skiljer sig ifrån tomtmarksparkeringen försvårar också. 

3.2 Från bilparkering till mobilitet 

Parkeringsbranschen i Sverige och globalt är i en stor förändring och under kommande period behöver 
bolaget anpassa sig till övergången från att bara hantera parkering till att arbeta med mobilitet i ett 
större perspektiv. Det kommer att kräva dialog och samarbete över fler gränser än historiskt. 

Till följd av snabb teknikutveckling etableras också nya aktörer, transportslag och delningstjänster. In-
sikterna om parkeringens betydelse för möjligheterna till god tillgänglighet ökar och besluten om park-
eringars lokalisering och innehåll blir viktig. 

3.3 Elektrifiering 

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta och en ökad elektrifiering fortsätter. Prognoserna pekar 
mot att hälften av bilarna kommer att vara laddbara 2030. Intresset för att skaffa elbil ökar bland flera 
kundgrupper, vilket innebär att även förväntningarna på enhetlighet och enkelhet när det gäller ladd-
ning ökar. Tidigare fokus på antal stolpar övergår allt mer till fokus på kundbehov och lönsamhet för 
investeringarna. Hur kundbehovet och kundbeteenden kommer att se ut i framtiden är fortsatt oklart. 
Inte minst utifrån hur den aktuella frågan om elbrist i Europa kommer att påverka omställningen. Det 
är därför viktigt att bolaget är fortsatt aktivt i såväl sin utbyggnad som i sin omvärldsanalys. 

3.4 Digitalisering 

Med den digitala utvecklingen bolaget har gjort de senaste åren ligger vi i framkant i Sverige. Detta 
innebär att vi nu har realtids- och historisk fakta på parkeringsaktiviteter på både gatumark och tomt-
mark, som kommer ligga till grund både för analys, utveckling och beslut. Detta ger oss en stor möjlig-
het framåt att utveckla produkten enligt kundens önskemål tillsammans med hela staden. 



  
  
   
Under 2021 har alla parkeringsaktiviteter matats in i ett och samma system som vi kallat för vår 
datahubb. Men till en följd av pandemin då beläggningen varit cirka 30 % under normalår kan vi ej 
ännu dra affärsmässiga slutsatser. Vi kommer arbeta aktivt med denna statistik under budgetperioden. 
Då bolaget ansvarar för betalsätten både på gatumark och tomtmark så har vi från oktober 2020 real-
tidsstatistik att tillgå gällande alla parkeringshändelser i Borås Stad. Hubben möjliggör också att vi lan-
serat Find&Park för att guida kunder till ledig plats samt att vi kan mata kommande p-ledningssystem 
med realtidsdata om var lediga platser finns.  

4 Samverkan 
Bolaget verkar för god samverkan i staden och externt. Vi ser det som en av de viktigaste framgångs-
faktorerna där omvärld och teknikutveckling går snabbt och vi vill ligga i framkant. 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svepark. Detta ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade 
på verksamhetsnära frågor och ger oss tillgång till ett branschrelaterat nätverk. 

Vi samarbetar med Borås City och är medlemmar i Centrumfastigheter i Borås samt Fastighetsägarna 
i Borås. Vi har även medlemskap i Västsvenskahandelskammaren samt Styrelseakademien Sjuhärad. 

Till en följd av pandemin har bolaget ännu inte genomfört planerad omvärldsbevakning i form av 
branschmässor samt studiebesök hos andra parkeringsbolag som tidigare år. 

Bolaget deltar i koncernsamverkan samt i flera nätverk och grupper i staden: Mobility management-
gruppen, Strukturskisser, Digital arena, Planeringsmöten detaljplaner, Inköpssamordnarmöte, Informa-
tionssäkerhet – GDPR, Torkelmöten, Energi och byggnätverk, Laddinfrastrukturforum. 

 

  



  
  
   
5 Vision och strategiska mål 

Styrelsen skapade långsiktiga och strategiska 5-årsmål inför 2021. Alla aktiviteter som bidrar till målen 
under perioden följs upp på möten och är mätbara. Utifrån uppföljning och kundundersökningar ser vi 
över planerade aktiviteteter för att ta oss närmare målet. 

 

6 Utveckling för att nå mål 

6.1 Kund 

Vi kommer alltid ha kunden i fokus i vår utveckling och genom kundundersökning löpande arbete för 
att prestera bättre för de vi är till för. Det som vi ser som förbättringsområden utifrån senaste kund-
undersökningarna är: renhet, trygghet och säkerhet på parkeringsplatserna. Vi ser också att de som 
parkerar sällan har svårt att hitta med hjälp av skyltsättningen och att vi vill minska söktrafiken.  

Bolaget kommer att följa utvecklingen i branschen som går från parkering till mobilitet. Vi kommer 
sträva efter att ge kunden möjlighet att välja trafikslag och parkering redan före resan. Med mål för 
kunden att ”det ska vara lätt att göra rätt” kommer vi bidra till stadens mål med en stadskärna tillgäng-
lig för alla vid alla tillfällen. 

Vi kommer att arbeta för att göra kunden nöjdare genom att de själva ska kunna lösa sina frågor och 
ärenden online. Det kommer innebära att vi kommer fortsätta digitalisera för våra kunder och även 
internt inom bolaget.  

Bolaget kommer också fortsätta arbeta med proaktiv kommunikation med information om föränd-
ringar, utveckling och förbättringar. 

VISION
Vi skall erbjuda 

hållbara attraktiva 
parkeringslösningar 
med god service för 
boende, arbetande 

och besökare

KUND 
Att göra det 

enkelt för kunden

PERSONAL
Nöjda 

medarbetare som 
utvecklar 

varumärket

EKONOMI
Skapa 

förutsättningar 
för utveckling

MILJÖ
Skapa hållbara 

parkeringsmetoder 
som påskyndar 

omställningen till 
fossilfritt



  
  
   
6.2 Personal 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i friskvårdsaktiviteter påverka sin egen 
psykiska och fysiska hälsa positivt. Bolaget uppmuntrar personalen aktivt genom friskvårdsbidrag, 
gratis bad i Borås Stads badhus, erbjudande om att delta i aktiviteter såsom Kretsloppet och medlem-
skap i Borås Stads personalklubb ”Merkraft”. Genom vår företagshälsovård arbetar vi med före-
byggande åtgärder såsom hälsoundersökningar och även med arbetsrelaterad sjukvård. Vi ser ständigt 
över våra arbetsmiljörutiner och policys och genomför både fysiska och psykosociala skyddsronder. 
Genom att utveckla arbetsmetoder, teknik, hjälpmedel kan medarbetarens arbetsuppgifter förbättras 
samtidigt som bolaget utvecklas. Målet med en aktiv friskvård och personalvård är att förebygga ohälsa 
och sjukskrivningar och skapa en positiv arbetsmiljö samt öka trivseln för hela arbetsplatsen. 

Bolaget kommer också fortsätta arbetet med förebyggande hälsoåtgärder, friskvårdsaktiviteter, kultur 
och gemenskap. Vi är övertygande om att det är roligt och engagerande att tillsammans veta att våra 
gemensamma arbetsinsatser skapar värde för så många människor. Att förstärka varumärket och göra 
våra kunder nöjda kommer också skapa en stolthet och tillhörighet inom bolaget som vi ser som en 
viktig del av arbetet.  

6.3 Ekonomi 

Markparkeringar på kommunal mark är de ytor som idag bidrar starkast till det ekonomiska resultatet. 
I takt med att de parkeringarna tas i anspråk för stadsutvecklingen minska både antalet fysiska park-
eringsplatser och lönsamhet. För att ersätta platser som försvinner kommer nya investeringar och lös-
ningar krävas.  

För att skapa en livskraftig stadskärna samtidigt som staden förtätas ser bolaget stort behov av en 
starkare samverkan inom staden. Parkering kommer att bli mobilitet under budgetperioden och vi till-
sammans kan skapa goda förutsättningar för att arbeta med mobilitet i planeringen av staden. Vi ser 
möjligheter till gemensamma lösningar genom att börja arbeta aktivt med att använda fyrstegs-
principen som innebär att man väljer åtgärder i följande ordning: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av färdsätt(till exempel förtätning av 
staden, avgifter för arbetsplatsparkering, information och beteendeförändring) 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar (exempelvis bättre hänvis-
ning, mer korttidsparkering, högre taxenivåer på besöksparkering, bilpooler) 

3. Förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar (punktvisa ombyggnader och digitala verktyg) 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (till exempel nya eller tillbyggnad av park-

eringsanläggningar) 

I juni 2022 gjordes en politisk överenskommelse för perioden 2023-2026. Där står det att det ska ut-
redas och arbetas för att Parkeringsbolaget får ett utökat ansvar gällande: 

• Parkeringsprodukten i dess helhet (det inkluderar tomtmark som finns hos andra nämnder 
idag) 

• Avgifter för tomtmark och gatumark 
• Bereder och tecknar avtal för parkeringsköp 
• Planerar och tar beslut i vissa strategiska frågor 



  
  
   
Den politiska överenskommelsen kommer att arbetas med inom bolaget under perioden. Resultatet 
av arbetet kommer vara en viktig del i att skapa samsyn och förutsättningar i staden kring parkering. 
När resultatet förverkligas kommer det leda till en utökad omfattning av bolagets verksamhet. Något 
som inte tagits med i budgeten perioden då utredningen först behöver genomföras.  

6.4 Miljö 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden genom att tänka på 
fyrstegsprincipen i alla beslut och minska påverkan från egen verksamhet. Det gör vi bland annat 
genom att: 

 Solceller på de platser där det är möjligt. P-huset Vulkanus är ett sådant exempel som bidrar 
med 54 000 kWh per år. 

 Vårt arbete utförs till fots, cykel eller med våra egna fordon som idag består av två ladd-
hybrider och tre elbilar. Till 2023 kommer vi byta ut laddhybriderna så att vi bara har rena 
elbilar.  

 Digitalisera arbetsrutiner för att minska pappersanvändningen. 
 Vi är miljödiplomerade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. 
 Bolaget är certifierat till att vara en cykelvänlig arbetsplats inom Borås Stad. 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden genom erbjuda:  

 I takt med att antalet laddbara fordon ökar anpassar bolagets sina anläggningar och park-
eringserbjudanden för att möta behovet av laddning.  

 Erbjuder låsbara cykelboxar med möjlighet till elladdning.  
 För att minska söktrafik har bolaget investerat i en digital parkeringsledningstjänst som heter 

Find&Park. Utöver det kommer bolaget tillsammans med Tekniska nämnden få på plats ett 
parkeringsledningssystem med hänvisningskyltar som guidar kund till lediga platser. 

  



  
  
   
7 Budget 2023 samt plan för 2024 och 2025 

7.1 Resultaträkning 

 

Sammanfattning 

Intäkterna minskar under 2023 som en följd av att vissa markparkeringar försvinner. Trenden fortsätter 
under 2024 då ytterligare parkeringar tas i anspråk för byggnation. 2025 bedöms Makrillen tas i drift 
vilket gör att intäkterna ökar. Under 2023 planeras marginella prisjusteringar för att utveckla och för-
stärka bolagets zonindelning. För 2024 och 2025 antas prisjusteringar om 5 % årligen. Elladdningen 
förväntas öka under perioden i takt med att bolaget installerar fler laddstolpar och det blir allt vanligare 
med laddbara bilar. Under övriga intäkter ingår den ersättning som Tekniska förvaltningen betalar till 
bolaget för att genomföra övervakning och vissa uppgifter på gatumark.  

På kostnadssidan antas nuvarande vakanser tillsättas varpå personalkostnaderna ökar jämfört med 
2022. Kostnaderna för markrenhållningen som Servicekontoret utför ökar på grund av aviserade pris-
höjningar. För fordonen ser vi en ökning i kostnader då leasingavtalen behöver förnyas och bolaget 



  
  
   
väljer att övergå till rena elbilar (idag hybrider). Transaktionskostnaderna är en direkt följd av intäkt-
erna vilket gör att de minskar under 2023. Den ökning som ses i finansnettot är en följd av att räntorna 
ökar från 0,96 % 2022 till 2,93 % 2025 samtidigt som upplåningen av kapital ökar främst från invester-
ingen i Makrillen. 

Notera att den politiska överenskommelsen som gjordes i maj 2022 om att bolaget ska få ett utökat 
ansvar inte tagits hänsyn till i siffrorna ovan. Utredning pågår och hur det kommer att påverka bolaget 
och dess ekonomi är ännu oklart. Siffrorna utgår därför från bolagets nuvarande uppdrag och omfatt-
ning och kommer att revideras när innebörden av beslutet är klargjord. 

7.2 Investeringsplan 2023-2029 

 

Sammanfattning 

Under kommande år behövs flera nya parkeringsanläggningar byggas i de centrala delarna av Borås. 
Bolaget har ett investeringsbeslut om 80 mnkr för att bygga P-huset Makrillen. Planen var att påbörja 
byggnationen under 2022 men då frågan hur befintliga träd på platsen hanteras ännu inte är avgjort 
skjuts byggstart till 2023. Utöver Makrillen är bolagets investeringsplan i nya anläggningar ytterst 
osäker. Det finns många detaljplaner där det planeras för att parkeringsbolaget ska vara en aktör. Dock 
är ännu inget konkret. Det tar år från att planera, projektera och bygga parkeringsanläggningar varpå 
ett antagande har gjorts om att bolaget blir tagare av en ytterligare ny mobilitetsanläggning i slutet av 
perioden.  

Ser vi till re-investeringar fortsätter bolagets satsningar på elladdning och solceller, samt att renove-
ringar och investeringar i befintliga fastigheter fortgår under perioden. Bolaget ser också att allt fler 
parkeringsbolag har kameror vilka möjliggör automatisk in-och utcheckning i p-hus. Troligtvis är det 
tekniken som kommer att ersätta parkeringsappar till viss del. Bolaget kommer att investera i den 
tekniken för att anpassa sig till det nya och förenkla för parkeringskunden. 

  



  
  
   
7.3 Finansiering och förändrad limit 

Bolaget har idag en kredit limit om 150 mnkr vilken beräknas vara tillräcklig under planperioden.  

För att bolaget ska kunna finansiera nya anläggningar och utveckla parkeringsverksamheten i takt med 
att staden växer krävs flera övergripande beslut. Avgörande är beslut om:  

• att bolaget får behålla sitt kapital 
• parkeringsköpsmedel och parkeringsprogrammets antagande 
• omfattningen i bolagets uppdrag (för både tomt och gatumark) 
• rådighet i frågorna kring investeringar och affärsupplägg 

Med rätt förutsättningar kan parkeringsintäkterna finansiera såväl löpande utveckling av verksam-
heten som investering i nya anläggningar. 



Borås kommuns Parkerings AB
Org nr: 556062-1640

parkeringboras.se p-bolaget@boras.se

PROTOKOLL
Sida
1(4)

Datum
2022-10-17

Styrelsemöte
Datum 2022-10-17

Tid 17,00 – 18,50

Plats Bryggaregatan 19-21

Närvarande ledamöter Kent Gustavsson, ordf (S)
Daniel Swedengren (KD)
Keijo Loumala (S)
Annette Bjernhagen (S)                   

                                      Micael Johansson (L)
Christian Ekström (M)       

                                       Magnus Andersson (SD)        

Närvarande suppleanter Alison Lind (S)
Helena Ruderfors (C)
Kjell Hjalmarsson (MP) (lämnade 17:45)  

                                        Lars Andrén (M)                
                                        Rebecca-Pandora Friedman (KD)

Övriga närvarande Hanna Munde, VD
Sara Wingren, Ekonomichef

§1 Inledning 
Vice ordförande Daniel Swedengren hälsade ny ordförande, ny ledamot och ny 
VD välkomna. Ordförande Kent Gustavsson hälsade alla välkomna och förkla-
rade mötet öppnat.

§2 Närvaro
Frånvarande suppleant var Sam Siavashee (SD).

§3 Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Swedengren.

§4 Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter framkom gällande protokollet från föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade
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- att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna. 

§5 VD-rapport 
Hanna Munde informerade bland annat om markparkeringar som försvinner 
under 2023, pågående utvecklingsarbeten såsom kundundersökning och hem-
sidan, arbetet med den politiska överenskommelsen samt att bolaget åter blivit 
miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

VD informerade även om personalsituationen med två vakanser bland p-
värdarna då en p-värd går i pension under oktober. Rekrytering sker denna gång 
via sociala medier vilket hittills varit lyckat med många ansökningar. VD infor-
merade vidare om att en incident inträffat 12 oktober, samt att psykosocial arbets-
miljörond för Kommunals avtalsområde är genomförd. Önskemål framfördes 
från styrelsen om mer information gällande arbetsmiljöronden på nästa möte.  

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen från VD-rapporten till handlingarna. 

§6 Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 
Hanna Munde redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2023-2025 med vision 
och strategiska femårsmål. Sara Wingren redogjorde för förslag till budget 2023 
och plan 2024-2025 samt investeringsbudget 2023-2029. Budget 2023 visar ett 
resultat om 8 070 tkr och för planperioden 2024-2025 något lägre resultat (6 130 
tkr respektive 5 305 tkr). Intäkterna beräknas sjunka något då antalet markpark-
eringar minskar innan de åter förväntas stiga år 2025 på grund av tillskott av nya 
p-platser i p-hus Makrillen. Kostnadsnivån ligger relativt stabilt under hela plan-
perioden med undantag från markrenhållningskostnader samt räntekostnader 
som beräknas stiga.  

Styrelsen beslutade  

- att anta budget för 2023 
- att anta verksamhetsplan för 2023-2025  
- att anta ekonomisk plan för 2024-2025 

§7 Riskanalys och internkontrollplan 2023 
Hanna Munde redogjorde för riskanalys för bolaget för nästkommande år samt 
förslag till plan för intern kontroll för 2023.   

Styrelsen beslutade  

- att godkänna riskanalys för 2023 
- att anta internkontrollplan för 2023 

§8 Remissvar  
Kent Gustavsson redogjorde för två remissvar som är expedierade till Borås Stad 
2022-09-30: Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med 
flera, Bodavallen, Borås samt samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, 
Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås. 
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Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående remissvar Pulsenområdet till handling-
arna. 

- att lägga informationen gällande remissvar Hässleholmen till handling-
arna. 

§9 Investeringsprojekt Makrillen 
Bygglovet har vunnit laga kraft och investeringen godkändes i KS den 21 februari 
samt KF den 24 mars. Saneringsansvaret är klart och Borås Stad kommer ansvara 
för detta. En ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet till 2023-06-30 
är inlämnad. I juli inkom ett avslag från Länsstyrelsen gällande ansökan om att ta 
ner träd. Ett yrkande mot Länsstyrelsens beslut kring träden lämnades till Mark-
och miljödomstolen i augusti. Mark-och miljödomstolen har 11 oktober återvisat 
ärendet till Länsstyrelsen för handläggning, vilket i sig kan ta upp till sex månader. 
Två viktiga punkter som pågår är: 

- Köpeavtal mellan Borås Stad och Parkeringsbolaget gällande att förvärva 
3D-fastigheten 

- Genomförandeavtal mellan Borås Stad, Parkeringsbolaget och Lidl gäll-
ande exempelvis sanering och kompensationsåtgärder 

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen angående Makrillen till handlingarna. 

§10 Övriga frågor 
Christian Ekström undrade över energibesparingsåtgärder som bolaget planerar. 
Hanna Munde och Sara Wingren besvarade frågan. 

§11 Nästa möte 
Nästa möte är inplanerat till 7 december. Mötet hålls på Yxhammarsgården, 
Yxhammarsgatan 29, med start kl 17 och avslutas med gemensamt julbord för 
styrelse och ledningsgrupp.  

§12 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Underskrift 
Sekreterare Ordförande 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Sara Wingren Kent Gustavsson 
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Justerare 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
Daniel Swedengren 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN  
Koncernen, Industribyggnader i Borås AB (IBAB) består av moderbolaget 
Industribyggnader i Borås AB med org.nr 556080-0087, dotterbolaget Eolus 6 AB 
med org.nr 559009-9965 och dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB med org.nr 556043-
2246. Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB 
org.nr 556547-5646, som i sin tur ägs av Borås Stad. Bolaget har sitt säte i Borås. 

 

KONCERNENSUPPDRAG 
Koncernen, IBAB:s uppdrag är att förvärva, hyra ut och utveckla fastigheter till 
mindre och medelstora företag, samt att tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. Bolaget 
skall också vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap 
för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta koncernens 
fastighetsbestånd. Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. 

 

VERKSAMHET 
Verksamheten inryms i fastigheten Vulkanus 16, belägen på 
Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås. 

En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 
Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen som 
ska utvecklas. Ett arbete med att ta fram en digital varumärkesstrategi startas upp 
och utvecklas under 2023. Kontinuerligt arbete pågår inom organisation- och 
verksamhetsutveckling för att möta framtidens behov och krav på bästa sätt. Digital 
teknik utvärderas löpande utifrån distans och uppdrag. 

För att medverka till stadens utveckling har dialoger och samarbeten intensifierats 
med både med förvaltningar och bolag gällande förvärv och projektutveckling av 
strategiska fastigheter för staden. Bland annat har en förstudie Borås Arena 3.0 
startats tillsammans med Borås Stad och Borås Arena AB. 

Vi följer Borås stads riktlinjer gällande miljöarbete. IBAB har som mål att förvalta 
fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och 
hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms t.ex. att investering i solcellsprojekt samt 
certifiering Green Building ligga helt rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. Vi 
fortsätter att proaktivt och kontinuerligt utveckla driftsoptimering t.ex. genom 
digitalisering och smart uppkopplade fastigheter. 

Genomlysning av affärsmöjligheter görs löpande då IBAB:s uppgift är att förvärva, 
hyra ut, utveckla och försälja fastigheter till mindre och medelstora företag, samt att 
tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. 
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FASTIGHETSBESTÅND  
Koncernen, IBAB äger fastigheter och företagscenter i åtta områden i Borås. 
Verksamheten består av förvaltning av fastighetsbeståndet samt att aktivt 
projektutveckla densamma. 

 

INVESTERINGAR  
Re-investeringar för hela beståndet över tid finns medtaget i bolagets drift- och 
underhållsplan, se bilaga 2.  

Uppstart av flertalet förstudier med fastighetsutveckling pågår. Investeringsutgift för 
eventuellt genomförande av projekt budgeteras efter avslutad förstudie. 

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
För budget 2023-2025 ligger fokus på proaktiv förvaltning, hyresgästanpassningar 
samt mindre justeringar kopplade till nya myndighetskrav. Översiktlig 
statusinventering pågår för att ytterligare kvalitetssäkra bolagets drift- och 
underhållsplan för fastighetsbeståndet. Fastigheterna är väl underhållna. I planen är 
ej tillbyggnationer eller nyförvärv medtagna. 

 

 

FRAMTID  
En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 
Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen som 
ska utvecklas. 

IBAB är ett starkt fastighetsbolag med många intressanta projekt att arbeta med nu 
och i framtiden. Fastighetsbeståndet är väl underhållet förutom fastigheten Strömsdal 
3, där vi kommer genomföra flera re-investeringar de kommande åren. Vi kommer 
fortsatt utveckla en proaktiv strategisk fastighetsförvaltning i tätt samarbete med 
kunder över tid. Bolagets totala vakansgrad är mycket låg med stabila intäkter.  

IBAB fortsätter sitt arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska fastigheter 
för att medverka till stadens utveckling. Flertalet förstudier för 
fastighetsutvecklingsprojekt är uppstartade.  
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BUDGET 
Förutsättningar – budget 

Följande antagande är gjorda: 

INTÄKTER 
• Hyror lokaler höjs max till 9,1% år 2023 och höjs 2,5% per år 2024-2025. 

 
KOSTNADER 

• Vatten och avlopp höjs med 2%-8% per år 2023-2025. 
• El, uppvärmning och övriga poster mellan 1,8%-8% årligen. 

 
Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. 

Resultatet beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025, 
se bilaga 1. 
 
För 2023 (2024-2025) beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges 
avkastningskrav och finansiella mål kommer att uppnås.  

Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 att fortsatt se över såväl kostnadssidan 
som intäktssidan. 

Löpande omvärldsbevakning av ekonomiska konsekvenser för våra bolag vid 
eventuell fortsättning av krig i Europa, konjektur, ränteförändringar, finansiering, 
inflationsförändringar, förändring i elpris, elförsörjning och pandemi utvecklingen för 
perioden 2023-2025. 

Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank med 410 
mnkr för 2023. 

Borås Stads internbank hanterar samtliga likvida flöden, genomför all upplåning och 
alla derivattransaktioner."     

Förslag till investeringsbudget: koncernen, IBAB föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att investeringar får genomföras, se bilaga 2:  

Belopp i Mnkr. Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Beräknade investeringar 35,6 60,4      88,8      
         

Konsekvens om investering ej genomförs: fastigheterna förfaller om inte re-
investeringar görs enligt plan och sämre ekonomisk utveckling.  

Detta avser endast befintligt fastighetsbestånd. Investeringar genom 
förvärv/projektutveckling ingår delvis i denna redovisning.  
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NYCKELTAL 
Av kommunfullmäktige beslutade budgetförutsättningar framgår att målet för 
räntabiliteten på total kapital 3,5% och soliditetsmålet till 15%. För 2023 (2024-2025) 
beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansiella 
mål kommer att uppnås. 

 Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Soliditet 30,4% 29,3% 27,7%      
         
 Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Räntabilitet på  
totalt kapital 3,9% 3,7% 3,5%      

  

Förklaring av Nyckeltal 
Soliditet: Justerat eget kapital/balansomslutning 
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + 
räntekostnader/balansomslutning 
 

 

RESULTATBUDGET  
Förslag till resultatbudget för 2023-2025 redovisas i bilaga 1.  

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 64 646 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 64 646 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 52 046 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2023 beräknas bli 12 600 tkr. 

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 65 788 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 65 788 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 53 088 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2024 beräknas bli 12 700 tkr. 

Koncernen, IBAB:s nettoomsättning beräknas till 66 953 tkr och de totala intäkterna 
beräknas till 66 953 tkr, samt de totala kostnaderna beräknas till 54 153 tkr, vilket 
innebär att resultatet för 2025 beräknas bli 12 800 tkr. 

Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. Resultatet 
beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025, se bilaga 
1. 
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FINANSERING 
Nuvarande kreditlimit hos Borås Stads internbank är 410 mnkr. 

Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank med 410 
mnkr för år 2023. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 150 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 410 mnkr år 2023. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 160 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 420 mnkr år 2024. 

Kreditlimit på koncernkontot för IBAB 170 mnkr, Eolus 6 AB 200 mnkr, Kv Strömsdal 
3 AB 60 mnkr = 430 mnkr år 2025. 

 

Belopp i tkr. Budget Budget Budget      
 2023 2024 2025      
Beräknade räntekostnader 5 013 6 322 7 290      
         

Denna beräkning speglar det genomsnittliga finansieringsbehovet under 2023-2025. 

Borås Stads internbank hanterar samtliga likvida flöden, genomför all upplåning och 
alla derivattransaktioner. 

Koncernen, IBAB:s målsättning är att följa Borås Stads riktlinjer för 
finansverksamheten.    
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SAMMANFATTNING 
• Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 ha en god lönsamhet. Resultatet 

beräknas till 12,6 mnkr år 2023, 12,7 mnkr år 2024 och 12,8 mnkr år 2025. 
• Koncernen, IBAB kommer under 2023-2025 att fortsatt se över såväl 

kostnadssidan som intäktssidan. 
• Koncernen, IBAB önskar oförändrad kreditlimit hos Borås Stads internbank 

med 410 mnkr för år 2023. 
• En ny vision för bolaget är antagen och arbete med övergripande mål pågår. 

Cirkulärt byggande och klimatneutrala fastigheter är några av inriktningsmålen 
som ska utvecklas. Ett arbete med att ta fram en digital varumärkesstrategi 
startas upp och utvecklas under 2023. Digital teknik utvärderas löpande utifrån 
distans och uppdrag. 

• För att medverka till stadens utveckling har dialoger och samarbeten 
intensifierats med både med förvaltningar och bolag gällande förvärv och 
projektutveckling av strategiska fastigheter för staden. Bland annat har en 
förstudie Borås Arena 3.0 startats tillsammans med Borås Stad och Borås 
Arena AB. 

• Vi följer Borås stads riktlinjer gällande miljöarbete. IBAB har som mål att 
förvalta fastigheter så att de bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, 
miljömässigt och hållbart sätt.  

• IBAB är ett starkt fastighetsbolag med många intressanta projekt att arbeta 
med nu och i framtiden. Fastighetsbeståndet är väl underhållet förutom 
fastigheten Strömsdal 3, där vi kommer genomföra flera re-investeringar de 
kommande åren. Vi kommer fortsatt utveckla en proaktiv strategisk 
fastighetsförvaltning i tätt samarbete med kunder över tid. 

• IBAB fortsätter sitt arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska 
fastigheter för att medverka till stadens utveckling.  

• Löpande omvärldsbevakning av ekonomiska konsekvenser för våra bolag vid 
eventuell fortsättning av krig i Europa, konjektur, ränteförändringar, 
finansiering, inflationsförändringar, förändring i elpris, elförsörjning och 
pandemi utvecklingen för perioden 2023-2025. 

• För 2023 (2024-2025) beräknar koncernen, IBAB att kommunfullmäktiges 
avkastningskrav och finansiella mål kommer att uppnås.  

 

Borås 2022-10-24 

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 

 

VD Patrik Johansson 
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BILAGA 1 
 

Belopp i tkr. Budget Budget Budget 
 2023 2024 2025 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 64 646 65 788 66 953 

    
S:a intäkter 64 646 65 788 66 953 

    
Rörelsens kostnader    
Externa kostnader -30 880 -30 025 -30 122 

    
S:a externa kostnader -30 880 -30 025 -30 122 

    
Avskrivningar    
S:a avskrivningar -16 153 -16 741 -16 741 

    
Rörelseresultat 17 613 19 022 20 090 

    

Finansiella intäkter och  
kostnader    
Ränteintäkter 0 0 0 
Räntekostnader -5 013 -6 322 -7 290 
S:a finansiella intäkter 
och kostnader -5 013 -6 322 -7 290 

    

Resultat efter finansiella  
poster 12 600 12 700 12 800 
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Budget 
Borås Kongress del av 

Akademiplatsen AB 2023 
 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Bolaget är hyrestagare till Eulos 6, dotterbolag till IBAB och hyresvärd för den privata 
driftsoperatören i Borås Kongress. 

Borås Kongress 

Denna budget beskriver den del av Akademiplasten ABs som berör Borås Kongress, där bolaget 
förhyr hela fastigheten Elous 6. Fastigheten ägs av det kommunala fastighetsbolaget IBABs 
dotterbolag. Bolagets hyreskostnad till IBAB är högre än hyresintäkterna från driftsoperatören och 
enligt plan hos ägarna.  

För att attrahera kongresser har Borås TME funktionen Borås Convention Bureau som arbetar med 
att attrahera i första hand nationella, rullande kongresser till Borås och till alla anläggningar i staden. 
Kongresser har generellt sett längre ledtider och driftsoperatören största del av omsättningen 
kommer från annan typ av möten, mässor och konferenser, vilka kommunen inte har någon del i.  

I budgeten finns kostnadsökningarna kopplade till högre hyreshöjning än förväntat, ökade el- och 
räntekostnader. Totalt 1,8 miljoner.  

Hyresgästen har inte besittningsrätt och avtalet går ut 2023-12-31. Bolagets budget för 2023 bygger 
på prognosen från driftsoperatören. 

Textile Fashion Center som är bolagets andra uppgift finns med i den budget som BoråsBorås TME AB 
lämnar in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akademiplatsen AB,
556565-1493       
Borås Kongress kostnader och intäkter      

       
Tkr Utfall Ufall Budget Prognos Budget Budget 

Rörelsens intäkter 2020 2021 2021 2022 2022 2023 
Nettooms. Borås Kongress 1 005 1 974 2 974 3 340 3 340 3 640 
Textile Fashion Center 941 607 670 800 550 0 
Övriga rörelseintäkter             
S:a Rörelsens intäkter 1 946 2 581 3 644 4 140 3 890 3 640 

Rörelsens kostnader       
Kostnader Borås Kongress -15 974 -17 662 -18 475 -18 777 -18 477 -20 762 
Kostnader TFC -7 735 -7 689 -7 685 -7 665 -7 665 0 
Förvaltning styrelse           -200 
Personalkostnader -2 606 -2 883 -2 910 -2 500 -2 902 0 
S:a Rörelsens kostnader -26 315 -28 234 -29 070 -28 942 -29 044 -20 962 

Rörelseresultat -24 369 -25 653 -25 426 -24 802 -25 154 -17 322 

Avskrivningar anläggningstillgångar -3 114 -3 036 -3 043 -2 982 -2 976 -2 719 
Resultat efter avskrivningar -27 483 -28 689 -28 469 -27 784 -28 130 -20 041 

Övriga Rörelsekostnader             
Finansiella Kostnader ränta -236 -224 -250 -250 -250 -710 
Resultat före skatt -27 719 -28 913 -28 719 -28 034 -28 380 -20 751 

 

 
Budgeten är behandlad på styrelsemöte 2022-10-24 
 
För styrelsen 
 
 
 
 
Per-Olof Höög 
Styrelsens ordförande 
 
    Helena R. Alcenius 
    VD 
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Verksamhetsplan & Budget 2023 - 2025                                                                                                     

Inledning 

Denna summering skall ses som en sammanfattning av Inkubatorn i Borås ABs uppdrag, 

prioriterade aktiviteter för verksamheten år 2023 samt budget för åren 2023 – 2025.  

Verksamhetens uppdrag 

Inkubatorn i Borås AB skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra 

till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya 

startups ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. 

Verksamheten skall också samverka med relevanta organisationer i Sverige och Europa med 

syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. 

Vision 

Säkerställa ett regionalt affärsutvecklingsstöd och vara den mest framgångsrika 

affärsutvecklingspartnern inom textil. 

Mission 

Förverkliga hållbar tillväxt genom affärsutvecklingsstöd till entreprenörer. 

Erbjudande 

Genom en väl beprövad affärsutvecklingsprocess erbjuder Inkubatorn i Borås AB stöd med 

syfte att reducera risk och minimera tiden för en lyckad företagsetablering. De aktiviteter och 

stöd som används kan summeras enligt nedan; 
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Strategiska fokusområden 

Baserat på verksamhetens strategi, vilken antogs år 2019, har följande områden definierats 

som prioriterade; 

                                                

Nyckeltal och KPI:er  

Inkubatorn i Borås AB mäter löpande inflöde av nya affärsidéer, vilken fas respektive bolag 

har i processen samt hur många som lämnar oss för en fortsatt positiv tillväxtresa.  

Faserna benämns ”Inflöde” (antalet som kontaktar oss), ”Möta” (antalet vi genomför möten 

med för att värdera idé & team), ”Skissa” (antalet vi antar till vår inkubatorprocess) och 

”Exit” (antalet som gör en positiv exit från oss för en fortsatt egen tillväxtresa).  
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Med syfte att följa relevanta områden för våra bolag används också följande KPI:er;  

▪ Antal bolag som har genomfört exit ur vår inkubatorsprocess – INK Business 

▪ Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

▪ Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

▪ Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
 

Personal 

Verksamheten består f.n. av 9 personer vilket inkluderar VD, ekonomi/administration, 

affärscoacher, kommunikation och lokalvård-/kök.  

Aktivitetsplan-/Årshjul 2023 

Med syfte att skapa ett inflöde av innovativa affärsidéer och starka entreprenörsteam 

genomför vi ett antal aktiviteter under året vilket kan summeras enligt nedan; 

 

Viktiga delar för att säkra ett bra inflöde av innovativa idéer är löpande kommunikation i 

sociala medier. INK LAB, vårt 8 veckors intensivprogram för entreprenörer med tidiga idéer 

samt INK Day där vi under en två timmars livesändning lyfter viktiga delar rörande 

entreprenörskap.  

Konceptet NEST (New Entrepreneurship for Sustainable Textiles) där vi genom samverkan 

med ett antal andra inkubatorer i Sverige, genomförs för 2:a gången med syfte att attrahera 

innovativa affärsidéer kopplade till textil. 
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Finansiering av verksamheten 

Budgeterade intäkter samt Borås Stads bidrag (baserat på täckande av underskott 

motsvarande -2,6 MSEK) för verksamhetsåret 2023 kan summeras enligt nedan;  

                                     

 

Borås INK har budgeterat intäkter för år 2023 motsvarande 15,5 MSEK (inkl. Borås Stad 

täckande av förlust). Driftsfinansieringen baseras på medel från Borås Stad (täcker 

underskott med 2,6 MSEK), VGR (3,1 MSEK), Vinnova (4,6 MSEK) och Högskolan Borås (1,1 

MSEK).Utöver driftsfinansiering tillkommer medel i form av projekt (1,7 MSEK), kunder 

(2,4 MSEK). Med budgeterade intäkter (inkl. bidrag från Borås Stad) är det planerade 

resultatet för 2023 motsvarande 10 907 SEK. 
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Budget 2023 – 2025 

 

 

 

Investeringsplan & Finansiering/limitbehov. 

Med anledning av Inkubatorn i Borås ABs verksamhet och inriktning finns inget behov till 

specifik investering. Nuvarande kredit motsvarande 2,6 MEK känns relevant och bör vara 

oförändrad. 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

 

 
 

Verksamhetsplan för 2023–2025 
 

Strategiska målområden 
Styrelsens strategiska målområden innebär att bolaget 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 på ett socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart 
sätt. 

Styrelsen tillsammans med bolag har jobbat utefter modellen företagspyramiden. Ett visuellt redskap 
för att ta sig igenom Bolagets viktiga beståndsdelar och som skapar ett framgångsrikt och långsiktigt 
bolag med kunden i fokus och för att vi bryr oss om. 

 

 

 

Vår vision 
En bättre värd 

 

Våra fyra långsiktiga mål 
Vi överträffar kundens förväntningar 

Våra kvarter är blomstrande & välmående 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund 
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Vi överträffar kundens förväntningar 

 Vi har kundens fokus, förstår och möter kundens medvetna och omedvetna behov. 
 Vi har erbjudanden som möter våra kunders olika förväntningar. 
 Vi arbetar med att ständigt förbättra kundupplevelsen 

 - Vi agerar innan kunden reagerar. 
 Våra kunder känner sig hemma. 

 
 

Våra kvarter är blomstrande och välmående 

 Våra kvarter upplevs trygga och människor känner tillit till oss, grannen  
och trivs i sitt kvarter. 

 Våra kvarter är levande med ett rikt utbud av närservice, marknadsplatser, kultur och 
föreningsliv. 

 Våra kvarter är rena och präglas av omtanke, kunderna är stolta över sitt boende. 
 Vi är en aktiv partner med våra kunder, Borås Stad och näringslivet, så att alla är en del av 

gemenskapen /samhället. 
 
 

Vi erbjuder livskvalité med hemmet i fokus 

 Vid investeringar och underhåll möter vi framtidens krav i hållbarhet och behov. 
 Vårt ’boendelab’ ger oss kunskaper om framtidens hem och möjlighet att testa nya lösningar 

ex tjänster, låssystem, flexibla planlösningar, material. 
 Vi utvecklar kvarter och hem i nära samarbete med kunder och utvalda aktörer.  
 Vi har implementerad en Bostäderstandard som tillsammans med en känd 

underhållsplan ger oss hög kvalitet och kostnadseffektiv förvaltning. 
 
 
Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund/ kultur: 

 
 Vi har ett tillitsbaserat ledarskap. 

- vad kan jag bidra med för att andra ska lyckas ännu bättre imorgon? 
 Vi är en lärande organisation. 
 Vi har standardiserade arbetssätt som grund till ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 
 Vi har trygga och säkra arbetsplatser. 

 
 

Verksamhetsstyrning 

Vi arbetar systematiskt med utveckling och förbättringar. I huvudsak innebär processen att våra 
strategiska och långsiktiga mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för årliga affärs- och 
verksamhetsmål. Dessa mål visualiseras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er, (key 
performance index) de utgör också grunden för det decentraliserade utvecklingsarbete på respektive 
avdelning.  
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Till varje verksamhetsmål kopplas sedan ett antal aktiviteter där medarbetare involveras i 
genomförandet. Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktiviteter analyseras varje 
månad av ledning och avdelningar, så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. 

 

Strategi och verksamhetsplan 

2021 tog ledningsgrupp och styrelse beslut om bolagets strategi för de kommande åren. Strategin 
uttrycks i en så kallad transformationskarta. Transformationskartan beskriver dels mål, tillstånd, som 
skall uppnås årsvis men visar också hur bolaget på ett strukturerat sätt skall nå de långsiktiga målen. 
Transformationskartan utgör således även vår verksamhetsplan som tydligt visar vad vi skall 
prioritera och vilka mål/tillstånd som skall nås under året. 

 

 

Nyproduktion 2022–2024 

I bolagets ägardirektiv fastställda av årsstämman 2019 är ett av målen för bolagets verksamhet att vi 
under mandatperioden skapar minst 400 nya bostäder. Bostäder har lyckats med detta och har 
producerat drygt 400 lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 

Det senaste årets turbulens i form av krig, politisk osäkerhet och kraftigt stigande energipriser och 
inflation kommer innebära att vi noga får överväga beslut om att sätta igång nya projekt. 

Bolaget möter förutom ökade kostnader även utmaningar i nyproduktion med dyrare markpriser, 
dyrare och försenade planprocesser samt högre krav på energiprestanda då staden förväntar sig 
bättre resultat än kraven i BBR 25: 
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 Bostäder i flerfamiljshus som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 
15 % bättre än gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Lokaler som har en energiprestanda per kvadratmeter och år som är minst 20 % bättre än 
gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 25) 

 Utöver låg energianvändning ska klimatpåverkan från byggprocessen minska via ex. stomme i 
trä, klimatförbättrad betong eller andra materialval. 

 

Pågående 

Det projekt som just nu är under byggnation är Glesvingen 17 på Herrljungavägen, 107 
studentbostäder. Projektet är i sin slutfas och inflyttningen i de 107 lägenheterna likaså. 

Under året färdigställdes även Kasernen 1, Regementsstaden med 144 lägenheter varav 48 som 
trygghetsboende.  

 

Planering 

Vi har många möjliga nyproduktionsprojekt i vår portfölj och beroende på hur konjunkturen 
utvecklas kommer följande projekt att påbörjas 2023. 

 Kronängsparken i Norrby, förväntad byggstart av förskola på 2 plan samt ca 60 
studentlägenheter 

 Befintlig lokal på Sjöbo Torg byggs om till bland annat mötesplats och bibliotek för att sedan 
hyras av staden. 

 Kamgarnsgatan, Brämhult, 56 lägenheter. 
 

Bland de projekt som står i tur åren därefter kan nämnas Svärdsfästet 4 (60 lgh), Ramnås 5 & 6 (80 
student-lgh), Viskaholm (ca 100 lgh), Solhem Östermalm (50 lgh), Marsken Kråkekärrsgatan (50 lgh). 
Totalt i dessa projekt rör det sig om ytterligare ca 340 lägenheter varav 60 studentlägenheter. 
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Budget 2023      -       Resultaträkning 

 

 
 

Det konjunkturella läget i Sverige och världen och den osäkerhet som råder, har varit frågor som vi 
stött och blött i budgetarbetet för verksamhetsåret 2023. Det allmänna läget avseende inflation ger 
oss betydande kostnadsökningar för nästa år.  

Årets hyresförhandlingar kommer snart att starta och vi hoppas på en högre och mer rimlig höjning 
än tidigare år. Intäktsökningen är nödvändig för att vi ska kunna ha en avkastning som vi kan 
återinvestera i våra fastigheter, i förvaltningen och i arbetet att skapa bra och trygga boenden för 
våra hyresgäster. Vi jobbar ständigt med effektivisering av vår verksamhet vilket är extra angeläget 
eftersom vi de senaste åren inte fått täckning för våra kostnadsökningar genom höjda hyror.  

Taxebundna kostnader ökar rejält, tack vare en del bra avtal och tidigare gjorda 
energieffektiviseringar, räknar vi med genomsnittliga kostnadsökningarna kring 2,5–8%.  

Vi får också kostnader som uppkommer via andra samhälleliga beslut, såsom till exempel ny 
sophanteringsrutin från år 2023.  
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För att möta dramatiska utvecklingen på kostnadssidan minskar vi det planerade underhållet relativt 
2022 med ca 13 mkr. Men vi gör också en satsning standardhöjande åtgärder avseende kök där vi gör 
ett test med Modexakök. Budget för detta är satt till 5,8 mkr. Standardhöjningar vid renovering av 
kök, badrum, med mera påverkar våra intäkter positivt över tid, men innebär ett minskat resultat 
under de första åren pga. raka avskrivningar.  

Den allra största resultatpåverkande posten för 2023 utgörs av utvecklingen på räntemarknaden. 
Den nya räntesituationen gör att våra räntekostnader ökar med 100%, från ca 35 mkr 2022 till 70 mkr 
2023. 

Resultatet för 2023 har vi budgeterat till ca 16 mkr. Detta har alltså belastats med ökade 
räntekostnader om 35 mkr jämfört med 2022. 

 

 

Nyckeltal 

 

 

Borås Stad, bolagets ägare, har satt avkastningskraven för en 4-års period. Resultatmålet och målet 
för synlig soliditet räknar vi inte med att kunna nå med det nuvarande ansträngda läget. Kommande 
investeringar kommer öka skuldsättningsgraden och därmed minska soliditeten. 
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Balansräkning, tkr
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3-års plan    -      År 2023 – 2025 

Bostäder i Borås har en för bolaget fortsatt historiskt stor nyproduktionsportfölj vilket känns 
glädjande dels med tanke på vårt krav från ägaren om att producera 100 nya lägenheter per år, dels 
med tanke på rådande bostadsbrist såväl i Borås som i hela Sverige. Men vi har också stora 
utmaningar i många av våra fastigheter avseende ett ökat behov av utvändigt och invändigt 
underhåll. 

Vi arbetar med långsiktiga mål genom att se över processer och flöden i bolaget i syfte att 
effektivisera verksamheten genom ständiga förbättringar. 

 

Resultat 
Våra intäkter är styrs av den reglerade hyresmarknaden och förhandlingar med hyresgästföreningen. 
Med nuvarande inflation och ovan nämnda underhållsbehov, är det av största vikt att vi får ett utfall 
av hyresförhandlingarna som möter kostnadsökningar och skapar ett resultat i bolaget  att använda 
för framtida investeringar och underhåll i fastighetsbeståndet. 

Den största utmaningen vid sidan av intäkterna kommer vara det förändrade ränteläget och de 
ökade räntekostnader det medför på våra upptagna lån. Bolagets resultat kommer påverkas av ovan 
nämnda underhållsbehov, men även av andra faktorer som till stor del är utanför vår kontroll, till 
exempel inflation, nya föreskrifter för avfallshantering, taxehöjningar, materialpriser och strängare 
regelverk vilket leder till ökade kostnader. Vi jobbar målmedvetet med ständiga förbättringar internt 
för att hitta effektiviseringar och sänka kostnader.  

Resultatet i budget 2023 belastas med nedskrivningar på drygt 9 mkr, det vill säga påskyndade 
avskrivningar, vilka avser anläggningstillgångar vars beräknade livslängd konstaterats understiga 
kvarvarande avskrivningstid, och enligt K3-regelverket därmed ska skrivas ned. Från 2024 och framåt 
ser vi för närvarade inga sådana behov. 
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3 ÅR 

 

 

Investeringar 
Vi har ett uppdämt underhållsbehov i våra fastigheter beroende olika faktorer historiskt. Under 2022 
intensifierade vi investeringar i underhåll jämfört med tidigare år. Och vi kommer att behöva 
fortsätta satsa på underhållsprojekt då vi har flera identifierade brister i olika fastigheter som måste 
åtgärdas. Vår om- och nybyggnationsplan är i närtid relativt intensiv och vi har i budget planerade 
projekt som ska vara klara under 2027. Men alla projekts lönsamhet kommer att noga utvärderas 
före en eventuell start, i ännu högre grad än tidigare på grund av det högre ränteläget och därmed 
ökade kapitalkostnader, och flera projekt kan därför komma att skjutas på framtiden. 
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Mål 
Ägarens lönsamhets- och solvenskrav för bolaget är resultat före utrangeringar 40 mkr, 
direktavkastning (driftnetto/marknadsvärde) 3%, soliditet 20% och justerad soliditet på 
40%. Direktivet är också att bygga 400 nya lägenheter under mandatperioden 2019–2022. 
Eftersom målet för nästkommande mandatperiod inte är fastställt fortsätter vi att planera 
för 400 lägenheter.  

För 2023 tror vi att vi kommer nå alla mål förutom soliditeten. Det är främst de ökande 
räntekostnaderna som gör att skuldsättningsgraden kommer öka och påverka soliditeten. 
Investeringsplanen för om- och nybyggnation för 2024–2026 är ganska omfattande och 
kommer om den genomförs enligt plan, allt annat lika, påverka soliditeten ännu mer i 
negativ riktning. Därför är nedan prognosticerade nyckeltal preliminära och beroende de 
framtida analyser vi gör av faktorer som inflation, räntor, konjunkturläget etcetera innan vi 
beslutar att starta ett projekt. 

Nuläget är tämligen osäkert avseende åt vilket utvecklingen går. En osäker parameter är 
marknadsvärdena. Nedan prognos är gjord med värden från bokslutet 2021.  
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Investeringar 

 
 

 

 

Kreditlimit 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3 650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr. 

 

 

 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 
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Att: Kommunstyrelsen 

 
Borås Stad 

  
 

 

Ansökan om kreditlimit med mera för år 2023 i koncernbanken 
 

AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3.650 mkr för år 2023, vilket är en ökning med 200 mkr.  

Vi bedömer att vi vid verksamhetsårets slut 2022 kommer att ha utnyttjat befintlig kredit med  

3.200 mkr. 

Vårt behov av ökad kreditlimit för år 2023 beror på att vår investeringstakt under året ligger på en 
fortsatt hög nivå för att klara ägardirektiven om 400 lägenheter under mandatperioden. Men även på 
det högre kostnadsläget samt högre räntenivå. Våra största planerade investeringsprojekt för 2023 är 
Kronängsparken och Brämhult.  

 

 

 

 

Finanspolicy 

Företaget har fr.o.m. våren 2017 inte länge en egen finanspolicy utan all räntesäkring sker av Borås 
Stads internbank. 

 

 

Med vänlig hälsning 

AB Bostäder i Borås 

Anna Hallkvist 
Ekonomichef 
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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. 
Balkongrenovering har genomförts under året. Fasadmålning under sommaren. I slutet av 2022 
kommer 12 entréer på Tärnan att byggas om och moderniseras med bland annat ökad 
tillgänglighet. 
 
 

Nyproduktion 
Tillsammans med Järngrinden i Borås har vi skapat inte mindre än 121 nya hyresrätter i centrala 
Fristad. Området kallas Prästhöjden. För FRIBOs del handlar det om 29 Trygghetsbostäder i ett 
hus. Hög tillgänglighet och generösa gemensamma ytor i huset ska ge ett högklassigt boende för 
äldre och blir en del av ett kluster med seniorboenden runt Skogslid. Huset byggs med både 
stomme och fasad i trä. Inflyttning sker maj 2023. 
 
FRIBO har i dialog med Mark & Exploatering skickat in en Markanvisningsansökan för byggnation 
av ca 50 hyresrätter i Sparsör. Ett radhusliknande projekt där barnfamiljer är i fokus då 
byggnationen planeras bredvid den förskola som Borås Stad kommer bygga i närtid. Viktigt dock 
att avvakta byggstart tills vi ser att allt som byggs i Fristad hyrs ut. Planen är att bygga i tre 
etapper under 2024-2029. 
 
 

Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt verksamhetsledningssystem är reviderat av Svensk Certifiering AB 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. 
Vi jobbar aktivt för att bli helt fossilfria i vår egen verksamhet till 2030. 
 
 

Framtid 
Vi känner tillförsikt inför framtiden på både kort och lång sikt. Vi har inte haft några vakanser i år 
heller och det är fortsatt kö till alla lägenheter. 
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 invånare i den norra delen av 
kommunen 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 2027. Prognosen innehåller bokslut 2021, prognos för 2022, 
budget för 2023 samt plan för 2024–2027. Denna bygger på ett antal antagande, vilka 
sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos.  
Hyrorna för 2023 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2023. Nya hyror gäller normalt från 1 april. 
 
 

Lån/limit 
Lånen ligger hos Internbanken. Sedan början av 2017 sköts räntesäkringen av Internbanken. 
Ingen limithöjning 2023 är planerad. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 21 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 22 
samt plan 23–27. 
- Extern marknadsvärdering gjord under 2022. 
 
 
Följande antaganden är gjorda i övrigt: 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 4% per år 2021. 
2. Hyror lokaler höjs med 2% per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Vatten & avlopp höjs med 4% årligen. 
2. Avfall höjs med 8% 
3. El höjs med 10% 2023 och 2026 
4. Övriga poster höjs med 2-6% årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 3 500 kkr. per år 2023–2027. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Investering i nytt bostadsområde med 29 nya lägenheter, Trygghetsbostäder, finns 

inlagd i planen, 75 000 kkr, med färdigställande och inflyttning maj 2023. 
4. Investering i nytt bostadsområde med ca 16 nya lägenheter, Sparsör Paradiset, finns 

inlagd i planen, 40 000 kkr, med färdigställande och inflyttning jan 2026. 
5. 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 2,3% inklusive 

internbanksavgift för 2023, därefter höjs den i några steg fram till 2027. 
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. 

 
 
   



Resultaträkning

Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 40 318 45 131 46 858 48 216 51 214 52 652
Hyresbortfall-bostäder -80 -1 155 -80 -80 -80 -80
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 1 061 1 182 1 206 1 230 1 254 1 279
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 60 60 60 60 60 60
Övriga hyresintäkter 950 969 988 1 008 1 028 1 049
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 515 610 615 621 666 671
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 42 824 46 797 49 648 51 055 54 142 55 631

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 3 500 3 500 3 570 3 641 3 714 3 789
Lägenhetsunderhåll 4 000 4 000 4 080 4 162 4 245 4 330
Summa underhållskostnader 7 500 7 500 7 650 7 803 7 959 8 118

Fastighetsskötsel 4 200 4 366 4 497 4 631 4 795 4 937
Reparationer 1 600 1 648 1 697 1 748 1 801 1 855
Fastighetsel 1 000 1 140 1 163 1 186 1 324 1 349
Vatten 1 800 1 912 2 008 2 108 2 236 2 344
Sophantering 1 200 1 336 1 441 1 512 1 608 1 685
Uppvärmning 5 500 5 738 5 909 6 085 6 316 6 501
Fastighetsförsäkringar 270 295 302 309 327 333
Fastighetsanknuten administration 4 100 4 317 4 532 4 759 5 007 5 256
Övriga driftkostnader 2 700 2 793 2 876 2 963 3 060 3 151
Summa driftskostnader 22 370 23 545 24 425 25 302 26 474 27 412
Fastighetsskatt bostäder 520 520 520 520 520 520
Fastighetsskatt lokaler 26 26 26 26 26 26
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 30 416 31 591 32 621 33 651 34 979 36 076

DRIFTNETTO 12 408 15 206 17 027 17 404 19 163 19 555

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 5 300 6 800 6 800 6 800 7 550 7 550
Avskrivning mark anl. 900 900 900 900 900 900
Avskrivning M/I 300 300 300 300 300 300
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 6 500 8 000 8 000 8 000 8 750 8 750

BRUTTORESULTAT 5 908 7 206 9 027 9 404 10 413 10 805

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 5 908 7 206 9 027 9 404 10 413 10 805

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 3 3 3 3 3 3
Räntekostnader 3 111 4 499 5 900 5 873 6 321 6 515
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 108 -4 496 -5 897 -5 870 -6 318 -6 512

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294

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 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294



Balansräkning
Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Utfall

2021
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 205 586 200 286 262 982 256 182 249 382 281 832 274 282
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 10 630 9 730 8 830 7 930 7 030 6 130 5 230
Summa fastigheter 236 247 230 047 291 843 284 143 276 443 307 993 299 543

Maskiner och inventarier 803 903 1 003 1 103 1 203 1 303 1 403

Finansiella anl. Tillgångar 40 40 40 40 40 40 40
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 237 090 230 990 292 886 285 286 277 686 309 336 300 986

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 291 300 300 300 300 300 300
Övriga fordringar 681 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 2 049 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 021 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700

SUMMA TILLGÅNGAR 240 111 234 690 296 586 288 986 281 386 313 036 304 686

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 31 302 34 102 36 813 39 943 43 477 47 573 51 866
SUMMA EGET KAPITAL 31 302 34 102 36 813 39 943 43 477 47 573 51 866

Obeskattade reserver 405 405 405 405 405 405 405

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 196 850 192 012 251 197 240 467 229 333 256 887 244 244

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 3 602 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Övriga kortfristiga skulder 8 281 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 11 883 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 240 440 235 019 296 915 289 315 281 715 313 365 305 015

Boa 39 534 39 534 41 481 41 481 41 481 42 831 42 831
Loa 1 600 1 600 1 757 1 757 1 757 1 757 1 757
Summa yta 41 134 41 134 43 238 43 238 43 238 44 588 44 588
Antal lägenheter 611 611 640 640 640 656 656
Antal lägenheter outhyrda 1 1 1 1 1 1 1



Nyckeltal
Fristadbostäder AB

Budget och prognos 2023-2027

Tkr
Budg/Progn

2022
Prognos->

2023 2024 2025 2026 2027
Finansiering
Balanslikviditet 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering IB 423 000 423 000 498 000 498 000 498 000 538 000
Indexuppräkning Marknadsvärde (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Påverkan på marknadsvärdet 0 75 000 0 0 40 000 0
Marknadsvärde enligt värdering UB 423 000 498 000 498 000 498 000 538 000 538 000

Övervärde i fastigheter 192 953 206 157 213 857 221 557 230 007 238 457

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

Soliditet synlig 15 13 14 16 15 17
Soliditet marknadsvärde 53 48 51 53 51 53

Avkastning på eget kapital 8,48 7,58 8,09 8,41 8,93 8,58
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 1,15 1,04 1,15 1,24 1,37 1,36
Avkastning på totalt kapital 2,49 2,71 3,08 3,30 3,50 3,50
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,37 1,53 1,78 1,86 1,98 1,97

Belåningsgrad 83 86 85 83 83 82
Belåningsgrad marknadsvärde 45 50 48 46 48 45

Självfinansieringsgrad 2 325 15 2 782 2 884 32 3 261

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 1 020 1 088 1 130 1 162 1 196 1 229
Outhyrt % bostäder 0,2 2,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Hyra Lokaler 663 673 686 700 714 728
Outhyrt % lokaler -5,7 -5,1 -5,0 -4,9 -4,8 -4,7
Driftskostnader/kvm 544 545 565 585 594 615
Underhållskostnader/kvm 182 173 177 180 179 182
Driftnetto/kvm 302 352 394 403 430 439
Driftnetto tkr 12 408 15 206 17 027 17 404 19 163 19 555

Överskottsgrad 29 32 34 34 35 35
Resultat före bokslutsdisp. 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294
Nettoresultat 2 800 2 711 3 130 3 535 4 095 4 294

Avkastning på totalt kapital 2,49 2,71 3,08 3,30 3,50 3,50
Bruttoränta 1,60 2,03 2,40 2,50 2,60 2,60
Riskbuffert 0,89 0,68 0,68 0,80 0,90 0,90

Skuldsättningsgrad ggr 5,6 6,8 6,0 5,3 5,4 4,7
Räntetäckningsgrad % 190 160 153 160 165 166
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Bolagsstyrningsrapport 2022 

Borås Stadshus ABs beslut 

Bolagsstyrningsrapport 2022 för Borås Stadshus AB godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till bolagen att upprätta en 

bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommunstyrelsens 

bedömning av bolagens verksamhet utifrån ändamål och befogenheter som 

anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrningsrapporten ska det 

framgå hur bolaget uppfyller det kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna.   

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till 

Kommunstyrelsen.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 
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Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB 

1 Inledning  
Av bolagets bolagsordning framgår att syftet med bolaget är att leda, samordna 
och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av 
ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Kommunfullmäktige har uppdragit åt 
Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga 
Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska därvid 
kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Föreliggande rapport består av:  

• Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer  

• Uppföljning av ägardirektiv 
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Bolagsstyrningsrapport 2022 Borås Stadshus AB 

2 Uppföljning av kommunala ändamål och principer 
Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer görs i 
förhållande till bolagets ändamål, kommunala principerna, bolagets 
föremål/uppdrag samt den kommunala kompetensen. 

Bolagets ändamål 

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, 
samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska 
äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte 
att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.  

Bolagets verksamhet uppfyller ändamålet och samtlig verksamhet ligger i linje 
med ändamålet.  

Kommunala principer 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger 
undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Bolaget lever upp till dessa principer. 
 
Bolagets föremål/uppdrag 

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad 
ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag 
driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunen eller dess invånare. 
 
Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ramen för i bolagsordningen angivet 
verksamhetsföremål. 
 
Kommunala kompetensen 

Bolagets verksamhet ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. 
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3 Uppföljning av gemensamt och specifikt 
ägardirektiv 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att 
kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet 
inom en sund finansiell utveckling. I det här avsnittet redovisas för hur bolaget 
uppfyllt bolagets målsättningar enligt ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar att 
och hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och planerings-
arbetet. 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv 

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv 
ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. 
Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för 
staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus 
AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stads 
hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av 
samtliga kommunala bolag i Borås Stad. 

Ägarstyrningen sker bland annat genom: 

• Upprättade av förslag till ägardirektiv (gemensamt och specifikt)  
• Ägardialoger minst två gånger om året  
• Avstämningar mellan Bolagsgruppen och Borås Stadshus AB genom 

kontinuerliga arbetsmöten 
• VD-träffar 
• Årlig bolagsdag 
• Ägarstöd 

Måluppfyllelse 

Eftersom Borås Stadshus AB inte bedriver egen verksamhet finns inte något 
specifikt mål kopplat till visionen. 

Målet för soliditeten är 50 %. Målet uppfylls under 2022. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av 
kommunkoncernens verksamheter ska förhålla sig till.  

Då Borås Stadshus AB inte har egen verksamhet eller anställda är endast några 
policydokument aktuella för bolaget. Nedan följer en sammanställning över 
vilka dokument som är aktuella för Borås Stadshus AB. Bolaget arbetar med 
och efterlever följande styrdokument: 
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Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy   
Arkivregler  X  
Avfallsplan   
Digital strategi X  
Energi- och klimatstrategi  Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Handlingsprogram för säkerhet   
Informationssäkerhetspolicy X  
Kommunikationspolicy X  
Miljömål  Separat uppföljning 
Miljöpolicy   
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära 
händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för inköp i 
kommunkoncernen  

X  

Program för ANDTS-
förebyggande arbete 

  

Program för ett integrerat 
samhälle 

  

Program för ett tillgängligt 
samhälle 

  

Program mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 

  

Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av 
tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 

X  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för inköp i 
kommunkoncernen 

X  

Regler för 
visselblåsarfunktionen  

  

Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning 

X  
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Riktlinjer för 
finansverksamheten 

X  

Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor  Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal 
verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås 
Stads  

X Separat uppföljning 

Träbyggnadsstrategi 
(bostadsbolagen) 

  

Ungdomspolitiskt program   
Visionen om framtidens Borås X  
VA-plan (Borås Energi och Miljö 
AB) 

 Endast BEMAB 

Vårt förhållningssätt – hur vi 
motverkar oegentligheter  

X  

Översiktsplanen    
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det 
innebär att kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara 
styrande inom hela kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering 
och löneöversyn. Då bolaget inte har några anställda är inte detta aktuellt. 

 

Svante Stomberg 
VD Borås Stadshus AB 
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