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VD har ordet 
2021 - jubileumsåret Borås 400 år

Många var vi som trodde att under året skulle pandemin ha 
släppt taget och allt skulle gå tillbaka som det var innan. Men 
när hela året nu ligger bakom oss, så vet vi att det helt har präg-
lats av pandemins effekter och nyckfullhet. Ord som att ”vara 
resilient” och ”agera agilt” gick från att vara ett förhållningssätt 
att prata om, till att ha blivit det naturliga tillståndet, och ett 
riktigt träningsläger har det varit!

Och vi kommer aldrig att gå tillbaka till något som det var innan, 
utan vi har en ny tid, med nya behov som ska mötas och till-
fredsställas. Den stora effekten av pandemin är förändringen 
på människors beteenden på hur och var vi arbetar, bor, 
reser, värderar och spenderar vår tid och vår konsumtion. Det är 
en omvälvande och tuff omställningsperiod vi är mitt i och har 
framför oss innan både marknad och utbud hittat nya former. 

Vi har rustat oss för den med att färdigställa arbetet med den 
nya affärsplanen. Den förra var från bolagets start 2010 och 
med uppdrag på att locka till sig evenemang och turister. Under 
10-talet har bolaget utvecklats med bredare uppgifter, fått nya 
ägardirektiv där både invånare och besökare är målgruppen 
och tilldelades uppdraget att koordinera och marknadsföra 
jubileumsåret Borås 400 år – där målgruppen i första hand är 
just invånarna. 

Vi har den viktiga och avgörande plattformen för att kunna 
bedriva den här typen av processer. Vi kallar det Trippelskapet 

- där Borås Stad, Borås Näringsliv och Högskolan i Borås har en 
befäst arena för samverkan. Där förs samtal kontinuerligt och 
det är en tillgång både i tider av med- och motgång. Viljan att 
tillsammans utveckla staden är stark och genom att accelerera upp 
en nivå till Pentahelix, och därmed även inkluderar ett strakt 
föreningsliv och invånare/besökaren ges möjlighet att driva 
Platsutvecklingens system.

I den nya affärsplanen pratar vi om Platsutveckling för invånare och 
besökare. Vi har förstått att de är när de tre olika professionerna 
platsutveckling, ledning av platsutvecklingsprocesser och plats-
marknadsföring samspelar som man blir framgångsrik.

Platsens identitet skapar platsvarumärket och det ligger till 
grund för hur vi vill att Borås ska uppfattas av omvärlden och 
vad staden ska vara känd för. Arbetet med platsvarumärket är 
förutsättningen för att ge Borås ett förbättrat rykte. För att lyckas 
behöver fler prata om Borås, och ju fler som framhåller samma 
saker, desto tydligare blir bilden och uppfattningen. Flera av 
dem går ihop och förstärker därmed varandra. De är i samklang 
med visionen, som tagits fram parallellt.

Verksamheten, både projekt Borås 400 och ”ordinarie” verk-
samhet har under hela året anpassats efter pandemin. Allt de vi 
har haft möjlighet att genomföra har vi genomfört vilket lett till 
att ”besöksBorås” gick bra under sommaren, om än inte uppe 
i 2019 års nivåer. Däremot utvecklades hösten ännu bättre än 
både rikssnittet och tidigare år och med en beläggningsgrad 
på 67% på hotellen i oktober månad och där helgbeläggningen 
var starkare än veckobeläggningen, vilket det inte brukar vara. 
Anledningen var dels att tidigare framflyttade möten/kongresser 
genomfördes på veckorna tillsammans med tävlingar på helgerna 
och ett nytt attraktivt utbud och aktiviteter på Borås Djurpark. 
Reslusten hos svenskarna var också stor, och man stannande i 
Sverige och valde oftare än tidigare Borås. Dock är nedgången 
lika brant så fort restriktioner kommer, så än är läget inte stabilt 
och branschen inte återhämtat sig. Vi ser i dagsläget inte heller 
några större investeringar, varken i hotell eller anläggningar 
inom besöksnäringen.

Parallellt med vår affärsplan har Boråsregionen tagit fram en 
Besöksnäringsstrategi kallad Destination Sjuhärad som vi ser 
att det nu nu avslutade projekt Cykla&Vandra i Sjuhärad 
(5 kommuner samverkar) resultat passar mycket fint in. Här 
skulle turismnäringen få kraft och bäring som en ny lockande 
destination Sjuhärad och Borås kan utveckla fysiska platsen 
som kommer att bli allt viktigare för att attrahera och behålla 
invånare, besökare, studenter, etableringar, start-ups, innova-
tioner, investeringar och kapital. 

Borås tillgångar och bilder som vi gärna ser att alla lyfter fram:  
Entreprenörskap, Det Textila arvet, Akademi för hållbarhet, Stad i ständig utveckling, Nära naturen.



400 ÅR OCH  
ERFAREN
 
2021 fyller Borås 400 år. Handelsplatsen vid Viskans 
dalgång har vuxit upp till en modern och modig stad som 
tar avstamp i sin rika historia och ständigt anpassar sig 
efter nya utmaningar och möjligheter. boras400.se
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Borås 400 år

Vi är stolta och glada att våra ägare tog beslutet att genom-
föra jubileumsåret. Med ett justerat mål, från att ”alla boråsare 
ska på något sätt blivit berörda och upplevt att Borås firat 400 
år” till målet ”Alla Boråsare ska ha kännedom att Borås fyllt 400 
år” så har vi förändrat vår kommunikation att inte alltid bygga 
från aktiviteter/händelser, vilket stärker vårt nya arbetssätt för 
2022 där platsvarumärket styr kommunikationen. Med ett tydligt 
kommunikationskoncept 400 ÅR OCH har vi under hela året lyft 
fram hur Borås har blivit större, modernare och i snyggare kostym. 
Vi lyckades arbeta genom våra fyra strategier: 

Tillsammans och genom varandra

I jubileet ingår många aktörer som utgör Borås. Jubileumsåret 
skapas av aktörer från Borås Stad, näringsliv, akademin och 
föreningsliv. Många händelser och processer under året sker i 
samverkan mellan aktörer från de delarna. Borås 400 år sker 
tillsammans och genom varandra. Det innebär att året skapas 
i sam¬verkan och att vi samlar händelser i den gemensamma 
ram som jubileet utgör. Genom varandra innebär att vi tar kraft i 
kommunikationen från varandra och vidare ut i våra olika kanaler.

Platsvarumärket som plattform

När Borås fyller 400 år lyfter vi särskilt de delar som tar sikte på 
vad Borås betyder och ska betyda för sig själv och omvärlden. 
Det textila, konsten, stadsut¬vecklingen, entreprenörskapet, sam-
verkan i partnerskap, akademin, handeln och närheten till naturen.

Året som kommunikationsbärare

Genom jubileumsåret får aktörerna möjlighet att berätta om 
sin betydelse. Det sker genom roliga, intressanta, spännande 
händelser där legacyn blir att vi under jubileumsåret fick kunskap 
om de processer som startades för Borås vidareutveckling.

Låta visionen ta vid efter jubileumsåret 

Borås 400 år innebär kraftsamling och dialoger. Året kommer 
innebära många utvecklingprocesser och att vi samverkar på 
nya sätt. Inte minst tack vare att vi genomför året trots att vi 
är i en pandemi som vi måste förhålla oss till. Under året kommer 
många boråsare att ta del av och aktivt arbeta med den 
uppdaterade visionen Borås 2025. Jubileet blir ett avstamp 
där visionsarbetet kan ta vid för framtiden.

Höjdpunkterna under året, utan att förta någon annan, är ändå 
att vi trots en inställd SM-veckan genomförde SM i Skidor och 
med nästan en miljon TV-tittare som fick se Borås i vackraste 
vinterskrud och fantastiska anläggningar med en fond av Borås 
och Borås400 år logotyper. Minnet av födelsedagen 29 juni, i 
strålande sol där mer eller mindre varenda boråsare hängde 
på vårt agilt påhittade koncept ”Picknick-dagen” då vi inte fick 
arrangera något som kunde samla människor. Vi hoppas och 
vill verka för att det blir en stående årlig aktivitet, tillgängligt 
för alla att delta och anpassa efter sina önskemål. Likaså inser 
vi att nyårsfirande på Stora Torget fick staden att både dansa 
och gemensamt räkna ned tolvslaget. Staden fick också en ny 
skulptur på sin födelsedag, Devils Whirl av Alice Aycook, som 
med sin placering vid Resecentrum manifesterar att stadskärnan 
klivit över Viskan och blivit större. Och än större har Borås blivit 
när Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad med sina 
omland blivit naturliga attraktiva stadsdelar i Borås. Andra 
tecken på att vi blivit större är aktiveringen av Österlånggatan 
för att knyta an med Borås Kongress, långt stråk som binder 
samman staden som en ryggrad och framsynt ger en lösning 
på de väntade klimatförändringar vi står för. Ett grönt stråk som 
parallellt med det blå vattenstråket Viskan definierar Borås.

Borås 10 januari 2022

Helena R. Alcenius 
Verkställande direktör
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TEM-värde i Mkr
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2016År 2017 2018 2019 2020 2021

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB
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Källa: SCB Övernattningsstatistik

Statistik

Gästnätter

Turistekonomiska effekter
TEM-värde i Mkr
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2010  
Fasta besöksmål 12, Årligt åtekommande evenemang 21, Tillfälliga evenemang 12, Kongresser 1 
2015 
Fasta besöksmål 9, Årligt åtekommande evenemang 21, Tillfälliga evenemang 11, Kongresser 11 
2019 
Fasta besöksmål 13, Årligt åtekommande evenemang 20, Tillfälliga evenemang 7, Kongresser 18 
2020 
Fasta besöksmål 11, Årligt åtekommande evenemang 5, Tillfälliga evenemang 1, Kongresser 1 
2021  
Fasta besöksmål 12, Årligt åtekommande evenemang 5, Tillfälliga evenemang 11, Kongresser 8
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              9 st                                                                                         21 st                                                                                             11 st                                                                 11 st

År 2015 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 15% turistandel)

    11 st                                                 5 st            1 st  1 st

År 2020 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 25% turistandel)

År 2021

                   12 st                                                                                                      21 st                                                                                              12 st                           1 st              

År 2010

       13 st                                                                                                      20 st                                                                             7 st                                             18 st

År 2019

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

Antal reseanledningar Fasta besöksmål (ex Djurparken)

Årligt återkommande evenemang (ex Linnémarschen) 

Nedan urval baseras på reseanledningar med fler 
än 30% turister på besöksmålet, evenemanget (årligt 
eller tillfälligt) eller kongressen.

Tillfälliga evenemang (ex SM-veckan)

Kongresser (ex årsmöten)
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Kommentarer till statistiken

En återhämtning från 2020 (första pandemiåret) har skett, men 
inte tillbaka i 2019 års nivå. 

Gästnätterna för 2021 är 153 249 en ökning med nästan 25%. 
TEM, den turistekonomiska effekten blev 573 miljoner, en ökning 
med 50% från i fjol. 

Effekten är helt kopplad till restriktionerna. När de under hösten 
lättade sköt bokningar och besök direkt i höjden, för att i lika 
rask takt sjunka när nya restriktioner kom.

Ett trendbrott är att beläggningen över helger varit högre än 
veckodagar. Glädjande är också att beläggningsgraden i snitt 
varit 49,4% jämfört med snittet i Sverige med 38%. 

Under november månad var beläggningsgraden 74% vilken 
den aldrig tidigare varit. Det bådar gott för att de tidigare 
intresset att utveckla Borås besöksnäring med fler hotell, kan 
på sikt återupptas och förverkligas.

    12 st                                                  5 st         1st                   8 st



Årsredovisning för BoråsBorås TME 

556784-7719 
Räkenskapsåret  2021

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 
556784-7719 får härmed avge årsredovisning för  
verksamhetsåret 2021

Verksamheten

Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås 
Näringsliv Ekonomisk förening i syfte att verka för att Borås 
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare 
och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men 
också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande 
verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Samman-
fattningsvis finns följande mål:

– Borås ska framstå som en intressant och lockande destination          
   för både invånare och besökare 
– Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Ägarförhållanden

Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-
5646), som i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget ingår i 
kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås 
Stadshus AB (556547-5646) och till 9 % av Borås Näringsliv 
ekonomiska förening (769615-6434). Även om staden är huvud-
ägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. 
Fyra företrädare från staden och fyra representanter från närings-
livet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten 
och vice ordförandeposten innehas av staden.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Årets verksamhet och dess kommunikation har till största del 
drivits i 400-årsjubiléets kostym och hur staden har utvecklas till 
ett snyggare, större och modernare Borås. 

Ett jubileumsår är i första hand en angelägenhet för invånarna, 
men vi har också använt de satsningar som gjorts för att locka  
besökare till Borås. Borås Art Biennial pågick 29 maj - 26 september 
och har, trots pandemi och många andra uteblivna evenemang, 
lett till att vi har haft en god beläggning på hotellen. 

Vi har hela året fått anpassa oss efter pandemin och nya och 
gamla restriktioner men har ändå lyckats väl med uppdraget; att 
fira hela året, i hela Borås och för både boråsare och besökare. 

I slutet av året lanserade vi platsvarumärket där partnerskapet 
identifierat våra tillgångar och innehållet består bland annat av 
bilder och texter som alla som pratar om Borås uppmanas ha 
som källa och inspiration. De ska lyftas fram för att stärka vår 
position och kännedomen om Borås och våra värden.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Parallellt under året har styrelsen arbetat fram en ny affärsplan. 
Den är anpassad till såväl ägardirektiven som en ny tid, där inte 
bara turistfrågor är i fokus, utan att tillsammans och i partnerskap 
attrahera och behålla invånare, besökare, studenter, etableringar, 
start-ups, innovationer och kapital. 

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 7942 356 848 4 561
Resultat efter finansiella poster –17 072 –17 962 –18 438 –14 897
Soliditet, % 1 1 1 1
Antalet anställda 17 16 17 16 

Under året har Borås TME  haft ansvar för Borås Stad 400 års jubileum efter, uppdrag av Borås Stad.  
Nettoomsättning har därmed en ökning med summa 7603 tsk mot före gående år. Samma belopp redovisas 
också i kostnader.
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Styrelsen består av:

Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande

Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot

Liselotte Preijde, Borås Stad Ledamot

Erika Storme Martinger, Borås Stad Ledamot

Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot

Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot

Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot

Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot

Mikael Wickberg, Borås Stad Suppleant

Anders Stenström, Borås Näringsliv Suppleant

Kristofer Granefelt, Borås Näringsliv Suppleant

Ylva Lengberg, Borås Stad Suppleant 

Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt 
(Belopp i tkr)

Belopp vid årets ingång 100 13 1 114 
Balanseras i ny räkning   1 –1 0 
Årets resultat   1 1 
Belopp vid årets utgång 100 14 1 115 

Förslag till resultatdisposition 

 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel. 
Balanserat resultat    13 771 
Årets resultat    1324 
Totalt    15 095 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning 15 095 
Summa    15 095 
(Belopp i kr)

Koncernbidrag har mottagits med 17 082 tkr från Borås Stadshus AB.  
 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande bokslutskommentarer.



W
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Resultaträkning

    
  
Rörelseintäkter, lagerförändring mm Not 2021 2020
 
Nettoomsättning 2 7 942 356 
Övriga rörelseintäkter  3 084 2 764 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm  11 026 3 120 
 

 

 

Rörelsekostnader

Handelsvaror  –485 –1 524 
Övriga externa kostnader  –15 850 –7 876 
Personalkostnader 3 –11 536 –11 454 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  –187 –187 
Summa rörelsekostnader  –28 058 –21 041 
Rörelseresultat  –17 032 –17 921 
 
 
 
 

Finansiella poster 

 
Räntekostnader och liknande resultatposter  –40 –41 
Summa finansiella poster  –40 –41 
Resultat efter finansiella poster  –17 072 –17 962

 

 

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag  17 082 17 968

Summa bokslutsdispositioner  17 082 17 968 
Resultat före skatt  10 6

 

 

Skatter

Skatt på årets resultat  –9 –5
Årets resultat  1 1

(Belopp i tkr)



 

400 ÅR OCH  
FÖRVÄNTANSFULL
2021 fyller Borås 400 år. Med förväntan ser vi fram emot 
att fira Borås tryggt och lustfyllt under ett helt år.  
Borås — vävd av historien, formad för framtiden. Var med 
du också! Följ jubileumsåret på boras400.se

W
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Balansräkning

Tillgångar  

Anläggningstillgångar Not 2021 2020

Materiella anläggningstillgångar  0 0 
inventarier, verktyg och installationer 4 351 538 
Summa materiella anläggningstillgångar  351 538 
Summa anläggningstillgångar  351 538

 
Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror  0 0 
Summa  0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  5 5 
Fordringar hos koncernföretag 5 17 239 17 968 
Fordringar Borås Stad  2 113 214 
Övriga fordringar  506 765 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  240 95 
Summa kortfristiga fordringar  20 103 19 047

Kassa och bank 
 
Kassa och bank  0 0 
Summa kassa och bank  0 0 
 
 
Summa omsättningstillgångar  20 103 19 047 

SUMMA TILLGÅNGAR  20 454 19 585 

(Belopp i tkr)



 
 
Eget kapital och skulder  2021 2020 
 
Eget kapital Not  

Bundet eget kapital 
 
Aktiekapital   100 100 
Summa bundet eget kapital  100 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat  14 13 
Årets resultat  1 1 
Summa fritt eget kapital  15 14 
 
Summa eget kapital  115 114 

Långfristiga skulder 6 
 
Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB  16 639 16 188 
Summa långfristiga skulder  16 639 16 188 
 
 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  958 1322 
Skulder till koncernföretag 7 34 6 
Skulder till Borås Stad  74 59 
Övriga skulder  339 516 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 295 1 381 
Summa kortfristiga skulder  3 700 3 284

 
SUMMA EGET KAPITEL OCH SKULDER  20 454 19 586 
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400 ÅR OCH NYFIKEN
I påsk har du eggstra många chanser att lära dig mer 
om Borås spännande historia. Gå en jubileumsvandring 
och få en unik inblick i hur Borås utvecklats under 400 år. 
Under påskhelgen, 1-5 april, kör vi dagliga guidningar 
utomhus i stadskärnan kl 11 och kl 14. Max 7 personer per 
tur, endast förbokade biljetter på nortic.se. Passa på att 
lära dig mer om Borås under jubileumsåret — boras400.se

boras.com boraspunktcom

Foto: Marcus Ronnemar
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Noter 

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag,  
(K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 

bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäkterna redovisas med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, 
returer och liknande avdrag. 

Borås TMEs intäkter  består i huvudsak av ersättning för turist- 
relaterad verksamhet så som intäkter från turistevenemang, 
stöd från stiftelser och offentliga bidrag.

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till 
anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd 
nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier 
av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. 
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 Not 2  Nettoomsättning, övriga intäkter  2021 2020 
 
Nettoomsättning   
Nettoomsättning  7 942 356 
Delsumma  7 942 356 
 
Övriga Rörelseintäkter   
Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening  900 900 
Övriga intäkter  2 184 1 864 
Delsumma  3 084 2 764 
Summa  11 026 3 120 
 
Under året har Borås TME haft ansvar för Borås Stads 400 års jubileum efter, uppdrag av Borås Stad. Nettoomsättning har 
därmed en ökning med summa 7603 tsk mot föregående år. Samma belopp redovisas också i kostnader.  
 
Inköp och försäljning mellan koncernbolag 
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,8 % av inköpen och 26 % av försäljningen andra företag inom 
den koncern som bolaget tillhör.

 
 

Not 3  Medeltalet anställda  2021 2020 
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvaro relaterad till normal arbetstid 
       
Medelantalet anställda 
Män  4   6 
Kvinnor  13 10 
Total  17 16 
 
Fördelning ledande befattningsdagen på balansdagen   
Kvinnor    
Styrelseledamöter  5 6 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  1 1 
 
Män 
Styrelseledamöter  7 6 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  0 0 
Total  13 13  



Noter till balansräkningen 

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer  2021 2020 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
Vid årets början  1 946 1 946 
Anskaffning  0 0 
Summa anskaffningsvärden  1 946 1 946 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
Vid årets början  –1 408 –1 221 
Avyttringar och utrangeringar  0 0 
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  –187 –187 
Summa avskrivningar  –1 595 –1408 
Redovisat värde vid årets slut  351 538 
 
 
 
Not 5  Fordringar hos koncernföretag  2021 2020

Specifikation fordringar hos koncernföretag  
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB  17 239 17 968 
Fordringar hos övriga koncernföretag  2 113 214 
Summa  19 352 18 182 
 
 
 
Not 6 Skuld Borås Stad  2021 2020 
   
Beviljad kreditlimit  22 000 22 000 
Outnyttjad del  –5 361 –5 812 
Utnyttjat kreditbelopp  16 639 16 188 

 
Not 7 Skulder till koncernföretag  2021 2020 
   
Skulder till övriga koncernföretag  34 6 
Skulder till Borås Stad  74 59 
Total  83 65

Övriga noter 
 
Not 8  Ägarförhållanden 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB,  
org nr 556547-5646 med säte i Borås.  

Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs 
till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av Borås Näringsliv 
ekonomiska förening (org nr: 769615-6434). 

 
 
Not 9 Kapitaltäckningsgaranti 
Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad.
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade 
kostnader vid var tid.
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400 ÅR OCH  
UTTRYCKSFULL
Idag invigs Borås Art Biennial. Konstbiennalen som 
arrangeras av Borås Konstmuseum är större och 
maffigare än någonsin – helt i jubileumsårets anda. 
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger 
biennalen – se hela invigningen digitalt på bienna-
lens hemsida. Verken finns att beskåda inomhus och 
utomhus, bland annat kan du se Janet Echelmans 
verk hängandes över Stora Torget fram till den 12 juli. 
Lördagar och söndagar kl 13.30 hålls guidade visningar 
med utgångspunkt från Borås Konstmuseum. Varmt 
välkommen att upptäcka ett riktigt uttrycksfullt Borås 
i sommar! borasartbiennial.se
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400 ÅR OCH SEVÄRD
Borås är smyckat och klart inför 400-årsdagen den 
29 juni. Jubileumsåret bjuder på en extra maffig Borås 
Art Biennial. Kom och upplev verken på plats. Lär dig 
mer om Borås historia, skulpturer och muralmålningar 
i sommar! Läs mer och boka på boras400.se

20                Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2021



Underskrifter

Borås 24 februari 2022 
Per-Olof Höög, ordförande 
Hanna Lassing, Ledamot 
Caroline Wallin, ledamot 
Albert Alexandersson, ledamot 
Ulrik Nilsson, ledamot 
Liselotte Prejde, ledamot 
Erika Storme Martinger, ledamot 
Klas Tryborn, ledamot
Helena Ransjö Alcenius, verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-28 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin
auktiserad revisor 
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Revisionsberättelse till bolagsstämman i BoråsBorås TME 
AB, organisationsnummer 556784-7719.

Revisionsberättelse
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Göteborg 2022-02-28 Ernst and young, Hans Gavin, 
Auktoriserad revisor
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400 ÅR OCH  
I FIN FORM
Borås är ständigt aktuell som Sveriges 
textil- och designstad. I höst välkomnar 
vi för första gången utställningen 
Ung Svensk Form på Textilmuseet där 
unga formgivare på olika sätt bidrar till 
att förändra och förbättra framtiden. 
Läs mer på boras400.se 

ALP(INE) Antonia Pihl
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Till årstämman i BoråsBorås TME AB 
Organisationsnummer 556784-7719 
 

Granskningsrapport lekmannarevisorer

Granskningsrapport för år 2021 

 
Jag - Thomas Gustafsson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd 
lekmannarevisor i BoråsBorås TME AB - har granskat bolagets verksamhet 
under år 2021. 

 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk 
och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets auktoriserade 
revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min 
granskning. 

 
Jag bedömer att BoråsBorås TME AB:s verksamhet har bedrivits på ett  
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.  

 
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för  
BoråsBorås TME AB 2021. 

 
BORÅS 2022-02-21 

Thomas Gustavsson
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400 ÅR OCH 
STÄMNINGSFULL

 

ADVENTSTID I BORÅS
Idag lördag 27 november kl 16 fylls Borås av julsånger 
och julstämning. Var med och sjung i den stora 
allsångs festen på Stora Torget under ledning av diri-
gent Elisabeth Örn och konferencier Marie Blomberg. 
På Stora Torget bjuds det från kl 15 på glögg, pannkakor, 
familje tipspromenad och årets julgran är upplyst och 
tindrar så klart! Du kan också gå en jubileumsguidning 
kl 14 från Textile Fashion Center. 

På söndag 28 november är det adventskonsert i Gustav 
Adolfs kyrka med Gustav Adolfs Oratoriekör, Borås 
Salongsorkester och solister. Nytt för i år är också att 
Djurparken har öppet sin vackra ljuspark under alla 
adventshelger, lör-sön kl 14-19. Välkommen till ett 
julmysigt Borås! 

Läs mer på boras400.se
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400 ÅR OCH 
FIRAR UT

 

 

Fira ut jubileumsåret på Stora torget på nyårsafton! 
Det blir festligheter med musik, ljus, eld och dans vid två tillfällen: 

• 16-17 med premiärvisning av konstinstallationen Faces
• 23.30-00.30 med nedräkning till det nya året,  

festligheterna kring tolvslaget sänds även digitalt på bt.se
 

Läs mer på boras400.se
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