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Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB och har som uppgift att förvärva, hyra ut, 
anpassa och försälja lokaler till små och medelstora företag. Bolaget skall vara ett komplement till det utbud som finns 
på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. 
Bolaget är verksamt inom Borås Stad.

Jag ser med nyfikenhet fram emot fortsatt resa där 
IBAB genom förvärv, förvaltning och projektutveckling 
av strategiska fastigheter samverkar till stadens utveck-
ling. Under 2022 planeras uppstart av nya spännande 
förstudier inom flera fastighetsutvecklingsprojekt.
Vill även passa på att tacka kunder, samarbetspartners 
för ett gott samarbete och våra medarbetare för strå-
lande fina insatser under året. 

IBAB-koncernen
Patrik Johansson, VD

Året som gått kan sammanfattas som händelserikt och intressant. Att ta fram ny 
hållbarhets- & klimatstrategi, utveckla processer och öka digitaliseringen i bolagen 
har varit tre av flera fokusområden. 

IBAB har som uppdrag att förvalta fastigheter som bidrar till en hållbar samhälls-
utveckling. Målsättningen är att nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green
Building Council (SGBC) som bland annat använder 25 % mindre energi jämfört med 
nybyggnadskraven. I befintligt fastighetsbestånd implementerades även energieffektivisering-
ar där prestanda på valda utrustningar beaktas för klimatsmarta lösningar. Flera energi-
effektiviseringsprojekt har genomförts under året.

Under hösten genomfördes flera strategidagar för att arbeta med visionen för bolaget. 
Detta arbete fortsätter 2022 för att utveckla verksamhets- och affärsplan för framtidens 
behov och krav.

I slutet av året undertecknades ett nytt hyresavtal för kontor i fastigheten Hästen 3 
som också generade hyresgästanpassning för att tillgodose kundens behov. 

IBAB koncernen levererar ett positivt resultat och uppfyller Kommunfullmäktiges 
avkastningskrav. Koncernens omsättning 2021 är 60,2 mkr och resultatet efter finansiella 
poster 21,4 mkr. Det ger IBAB möjlighet att fortsatt stärka bolagets ekonomi.
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Nyckeltal
Lokalyta i tusental kvadratmeter

Antal kvadratmeter lokalyta

Nyckeltal
Redovisade i %

Soliditet

Nyckeltal
Redovisade i tusentals kronor

Resultat efter finansiella poster
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Nyckeltal
Redovisade i tusental kronor

Omsättning

  Nyckeltal - ett urval



2021 blev ett år då våra anställda fick arbeta hemifrån på grund av den 
världsomspännande pandemin, säger IBAB:s ordförande Magnus Johansson. 
Det är först 2022 som man lättat på restriktioner så personalen kan återvända 
till sina arbetsplatser.

Under verksamhetsåret startades inga större projekt. Koncernen fokuserar 
på organisation och anställer en kontorskoordinator.

Via Styrelseakademin har vår styrelse genomgått utbildning och certifiering. 
Arbetet med att ta fram en vision och framtidsstrategi fortgår och en affärsplan 
är resultatet som presenteras under kommande år.

Vi har intensifierat samarbete och ökat nätverksarbete med våra partners 
Mark och exploatering, samhällsbyggnads- och lokalförsörjningsförvaltningen. 
Det handlar om de nya strukturerna, hur man vill förbättra och förändra staden. 
Här handlar det generellt om att få medverka och ge input.

Från ett ordförandeperspektiv blev 2021 ett 
bra och positivt år. Bolaget gör åter ett positivt 
resultat vilket medför avkastning till våra upp-
dragsgivare Borås Stad. 
Det innebär att IBAB koncernen står väl 
rustad för framtida investeringar och 
många intressanta arbetsuppgifter.

Magnus Johansson
Ordförande
IBAB Koncernen
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