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Till Kommunstyrelsen
2017-10-26
Budget 2018
Borås Energi och Miljö AB och Borås Waste Recovery AB:s budgetunderlag har
i årets budgetprocess inte slagits samman utan två separata beskrivningar
bifogas.
Styrelsen för Borås Waste Recovery har till styrelsen för Borås Energi och
Miljö överlämnat förslag till budget för 2018.
Till moderbolagets resultaträkning har dotterbolagets budgeterade förlust på
1,5 mnkr tillagts. Moderbolaget får därefter ett budgeterat resultat på
62,8 mnkr.

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Anna Johansson
Verkställande Direktör

Budget 2018
Borås Energi och Miljö AB
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Budget 2018
1.

Inledning

Under år 2018 kommer delar av EMC-projektet att färdigställas.
Avloppsreningsverket med tillhörande överföringsledningar kommer att tas i
drift under halvårsskiftet. Därmed inleds en rad aktiviteter med att ta emot
anläggningarna i ordinarie verksamhet. I budget för 2018 finns det med
aktiviteter för mottagarorganisation samt driftsättningsorganisation. Vi bygger
även kraftvärmeverket under år 2018. Mycket av bolagets fokus kommer
därför att ligga på dessa aktiviteter under året.
Bolaget lägger tillsammans med styrelsen en strategi för biogasen inför 2018.
Vi är vid tillfället för budget inte klara med detta arbete. Inriktningsbeslutet
kan förändra den för biogasen lagda budgeten.

2. Organisation
Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i
linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument,
Handlingsplan 2018
2022, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och
ligger till grund för 2018 års drift- och investeringsbudget.
Den operativa delen av bolaget utgörs av 6st affärsområden. Denna
organisation är kompletterad med fyra operativa stödfunktioner samt fem
strategiska funktioner. Den strategiska delen av organisationen utgörs av den
övergripande ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor.
Organisationsstruktur 2018:

Affärsområden:
Energi & Biogas & Vattenkraft (tre affärsområden som drivs tillsammans)
Återvinning
Hushållsavfall
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Vatten och Avlopp (VA)
Stödfunktioner till Affärsområden:
Ekonomi/IT/Upphandling
Underhållsavdelning
Transport
Försäljning
Materiallogistik (underavdelning till AO Energi)
Ledning och strategi:
VD
Stab
HR
Verksamhetsstyrning
Projektavdelning
Kommunikation

3. Utveckling 2017
Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande:
Vi har haft fortsatt fokus på EMC-projektet med ytterligare
upphandlingar och kontinuerlig uppföljning av byggnationen.
Under 2017 har vi även haft fokus på att starta upp ett nytt projekt
som skall skapa rutiner och arbetssätt för den nya
driftsorganisationen.
Vi har även startat ett projekt för mottagning av de nya
anläggningarna vilket innefattar en rad med delprojekt. Dessa
projekt bemannas med intern personal.
Avtalstiden för vårt driftssamarbete med extern leverantör gick ut
vid årsskiften och vi har nu integrerat driften på våra
fjärrvärmeanläggningar i bolaget.
Vi har fortsatt med att arbeta med insamlingssystemet för
hushållens avfall samt planering av en ny sorteringsanläggning.
Den aktiva deponicellen har sluttäckts och en ny cell har tagits i
drift under 2017.
Fortsatt utveckling av vårt dotterbolag med internationella
kunskapsprojekt.
Vi har enligt plan påbörjat och i vissa fall redan avslutat ett antal nya
investeringsprojekt såsom en ny avloppsledning/fjärrvärme ledning till
Fristad, utbyggnad av en ny deponicell, utbyggnad av fjärrvärme till Viared
Västra, förnyad framtida IT-plattform, fortsatt arbete med att bygga ut
säkerheten på våra anläggningar och fortsatt arbete med att hantera
tillskottsvatten.
Planen var även att vi även skulle arbeta med utveckling av en ny
kretsloppspark för allmänheten på Sobacken. Under året har vi haft
diskussioner angående placeringen av kretsloppsparken men inga beslut är
ännu fattade.
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Energi- och miljöcenter
I mars 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om reinvestering i nytt
avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk.
Förberedande markarbetet har slutförts under sensommaren 2016 och
byggnationen av det nya avloppsreningsverket påbörjades samt byggnation
av ställverk och personal- samt kontrollrumsbyggnad.
Under 2017 har ställverket och personal- och kontrollrumsbyggnaden
färdigställs enligt plan. Arbetet med överföringsledningarna samt
avloppsreningsverket har pågått under hela året och under hösten 2017 har
byggnationen av det nya kraftvärmeverket påbörjats.

Ny personal- och kontrollrumsbyggnad
Ekonomi delår 2017
Intäkterna för perioden januari augusti uppgick till 622,4 mnkr vilket är ca
2,7 mnkr sämre än budget men 19,1 mnkr bättre än samma period
föregående år.
Årets försämring av intäkter mot budget består framförallt av minskade
intäkter för fjärrvärme 8,4 mnkr. Detta beror på lägre förbrukning från kunder
då det varit varmare under perioden än beräknat. Fjärrkylan avviker negativt
med 0,7 mnkr för perioden. Deponitjänsterna som var sämre är budget för
årets första fyra månader är nu något över budget. Elintäkterna har på
totalen varit 2,7 mnkr över budget för perioden. Elproduktionen har varit
lägre på grund av lägre fjärrvärmeproduktion men priserna för el något högre
än budgeterat. Den publika försäljningen av fordonsgas och intäkter för
substrat följer budget. Försäljning till busstrafiken upphörde per den sista
mars och intäkterna kommer därför att ha en negativ avvikelse från budget
med ca 2 mnkr varje månad tills dess att vi har alternativa lösningar på plats.
Totalt är utfallet hittills 8,2 mnkr sämre är budget. Vi har haft mer intäkter än
beräknat när det gäller verksamhetsavfall med 6,8 mnkr över budget.
Vattenförsäljningen har en positiv avvikelse på 3,0 mnkr. Övriga tjänster 2,1
mnkr över budget.
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Verksamheten har under perioden haft kostnader på 500,4 mnkr vilket är
61,4 mnkr bättre än budget och 22,6 mnkr lägre kostnader än föregående år.
Bränslekostnader och material till produktion har en avvikelse på 25,3 mnkr
bättre än budget. Denna avvikelse beror till största del på att temperaturen
varit varmare än vad vi planerat för och därmed en minskad efterfrågan på
produktion av fjärrvärme. Under perioden har vi förbrukat mindre fossila
bränslen än beräknat.
Övriga driftskostnader samt underhåll har varit bättre än planerat och bidragit
till en positiv utveckling av resultatet med 20,5 mnkr bättre än budget. Övriga
kostnader för personal och avskrivningar är 15,4 mnkr bättre än budget. Vid
årsskiftet tog bolaget tillbaka den outsourcade verksamheten för driften av
kraftvärmen. Vid budgettillfället var det därför svårt att beräkna lönekostnad
för energiverksamheten och vad övertagandet av personal skulle kosta. Därav
en avvikelse i personalbudget.
Prognosen för 2017 är 126,6 mnkr en avvikelse med 39,3 mnkr bättre än
årsbudget.

4.

Förutsättningar och utveckling 2018

Under 2018 kommer bolagets fokus vara att utveckla arbetet med en ny
driftsorganisation samt en mottagarorganisation. I takt med att
anläggningarna kommer att färdigställas skall de tas över av vår ordinarie
personal. Det innebär en integration av system, rutiner, dokumentation mm i
BEMs verksamhet. Det innebär även en kompetensutveckling för den
befintliga personalen. Detta är två omfattande projekt, ett drifts- och ett
mottagarprojekt som kommer att drivas parallellt med EMC-projektet och
ordinarie verksamhet. En upphandling kommer att genomföras för att tillse
att vi har personal som kan sköta befintlig verksamhet under den tiden som
de våra är på olika utbildningar.
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Vi kommer att ha fortsatt fokus på EMC-projektet med ytterligare
upphandlingar och kontinuerlig uppföljning av byggnationen. Under 2018
kommer överföringsledningar och avloppsreningsverket vara färdigställda och
i drift.
Vi planerar att genomföra en del nya investeringsprojekt såsom arbete med
en ny IT-plattform, fortsatt arbete med att bygga ut säkerheten på våra
anläggningar och fortsatt arbete med att hantera tillskottsvatten samt olika
reinvesteringar i nät och anläggningar. Vi har även en del nya
omvandlingsområden som kommer att påbörjas under 2018.
Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar vi bolaget och fullföljer våra
ägardirektiv;
Trygga en viktig infrastruktur
Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan
Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen
Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen
Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och
energiproduktion
Delta i internationella utvecklingsprojekt
Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer;
Vårda, värva, behålla våra kunder
Utveckla kretslopp i systemperspektivet
Affärsmässighet inom hela bolaget
Ekonomiska förutsättningar:
Till 2018 års budget är beslut taget att VA taxan kommer att öka med 5,5%.
Ökningen är i linje med den planerade taxeutvecklingen för VA-kollektivet
med hänsyn taget till reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk. I
investeringsbeslutet var ökningen av taxan prognostiserad till 8% 2018 men
eftersom hela projektet är förskjutet med ca 1,5 år förskjuts även denna
taxeökning. Nya beräkningar av taxeutvecklingen görs kontinuerligt och under
2018 kommer vi att ha mer information om
drift/underhåll/investeringskostnad inkl. räntor för det nya
avloppsledningsverket. Dessa kostnader kan påverka planen för
nästkommande år och prognosen på 8% kan förändras.
Prisökningarna för Fjärrvärme och avfallstaxan lämnas oförändrad inför 2018.
En marknadsbedömning för fjärrvärmen genomförs årligen. Ökningen av
fjärrvärmepriset var i beslutsunderlaget satt till en ökning på 2% årligen.
Denna ökning har på grund av marknadssituationen inte kunnat infrias.
Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad
förbrukning. Leveranserna för 2018 är 629 GWh samma för budget 2017 på
630
GWh.
Leveranser
är
beräknade
utifrån
SMHIs
normalår,
graddagskorrigering. Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 128 GWh,
något lägre än föregående år.
Ett genomsnittligt spotpris för el är 280kr/MWh förra året hade vi i budget
261 kr/MWh.
Avfallsmängderna från hushåll är beräknade till 20 000 ton avfall och ingen
taxeökning. Priser för det övriga materialet vi tar emot har haft en ökande
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trend under året och ger oss mer fördelaktiga priser inför 2018 än vad vi hade
i budget för 2017.
Leveranser för vatten har ökat och vi räknar med en försäljning på 6 726 km3
under 2018. Budget för 2017 var 6 600 km3.
Priset för avfall till våra avfallspannor har ökat under 2017 och vi beräknar att
erhålla i genomsnitt 376 kr per ton i intäkter för avfallet under 2018.
Bränslekostnader har en sjunkande trend inför 2018 och vi har ett
genomsnittligt pris på 155 kr per MWh. Förra året var det 160 kr per MWh.

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och
beräknade nyttjandetider. Inför 2018 har vi inga större avvikelser från
tidigare års leveranser. Beräknad kundkyla är 8,0 GWh (få 8,2). Prisökning
fjärrkyla är 0%.
Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av
genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lagd till 33 GWh.
Fordonsgasen är beräknad till att endast levereras till våra interna fordon
samt till våra publika tankstationer. Det pågår ett strategiarbete angående
avsättning av gasen från avloppsreningsverket och matavfallet. Detta arbete
är inte klart vid budgettillfället därav lämnas ett förslag på låg avsättning av
rågas från de leveranser som tidigare gick till busstrafiken inför 2018.
Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har
gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de
revisionsaktiviteter och underhåll som planeras under året.
Övriga kostnader är uppräknade med genomsnittsindex på 2 %.
Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2017.
Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2018 samt löneökning på
3 %.
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5.

Ekonomiska mål 2018

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är:
Avkastning på eget kapital 20 %
Budgeten för 2018 ger en avkastning på 16,9 % på eget kapital samt en
soliditet på 7,8 %.
Notera att projekt EMC är inkluderat för budget för 2018. Projektet kommer
att påverka soliditeten negativt under byggperioden då räntedragande skuld
ökar i takt med att pågående investeringar ökar. Projektet påverkar 2018 då
vi aktiverar avloppsreningsverket samt delar av överföringsledningarna på
hösten.
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade om i de 5-åriga
handlingsplanerna. Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför
framtiden. Nedskrivningar gjordes på affärsområde Biogas, Energi och VA. Vi
har även i år budgeterat nedskrivningar för de anläggningar som utrangeras
vid reinvesteringar av KVV och ARV fördelat på år 2014-2018. Även dessa
ligger till grund för resultatbudget 2018.
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande
funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena
efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring
detta utvecklas kontinuerligt.

6.

Resultat 2018

Resultatet för företaget uppgår i budget 2018 till 64,3 mnkr vilket är 23,1
mnkr sämre än budget 2017.
Resultat per Affärsområde 2018, mnkr

Intäkter

Kostnader Kapitalkostn

Resultat
2018

HPL
2018

HPL
2019

HPL
2020

Hushåll

89

-88

-1

1

0

0

Biogas

23

-33

0

-10

2

4

5

589

-443

-78

68

65

-39

-12

Vatten och avlopp

212

-131

-71

10

31

-49

-39

Återvinning

114

-103

-5

5

8

10

12

Gemensamt o eliminering

-72

72

-10

-10

-5

-6

-7

956

-727

-165

64

101

-80

-41

Energi & Vattenkraft

Totalt Borås Energi och Miljö

0

Beräknad omsättning i budget 2018 är totalt sett ca 3 mnkr mindre än för
budget 2017. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 0 % och taxan för
VA med 5,5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under 2018.
Budgeterade större intäktsförändringar för 2018 i jmf med budget 2017:
Beräknade intäkter för fjärrvärme, ånga och anslutningsavgifter är 0,5
mnkr mindre än inför 2017 års budget. Leveransen av fjärrvärme är
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beräknad att minska med 1 GWh, Vi genomför en prisökning på 0 % och
sammantaget har vi därför ingen avvikelse från föregående år.
Elintäkter ökar med ca 4,7 mnkr i intäkter på grund av något högre priser.
Höjning av VA-taxan ger en ökning och sammantaget med intäkter för
slam och anslutningar ger det en nettoökning på 12,3 mnkr i jämförelse
med budget 2017.
Intäkter för avfall och deponi ökar totalt med 6,3 mnkr.
Övriga tjänster ökar med 1,0 mnkr.
Intäkter för fordonsgas minskar med 20,9 mnkr i jämförelse med
föregående års budget. Främsta orsak är att det inte finns någon intäkt
från busstrafiken
Övriga intäkter ingen förändring mot föregående års budget.
Intäkt för arbete på egna investeringar beräknas minska med 6,3 mnkr.
Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 727 mnkr vilket
är 13,8 mnkr högre än budget 2017.
Budgeterade större kostnadsförändringar 2018 i jmf med budget 2017:
Bränslekostnaderna beräknas bli 18,6 högre än förra årets budget totalt
bolaget. Bränslekostnaderna för Energi 2018 beräknas bli 24 mnkr högre
än förra årets budget. Vid framtagandet av budget för bränslets kostnader
genomförs omfattande modellsimuleringar som tar hänsyn till en rad olika
parametrar såsom tillgänglighet, effekttillgänglighet,
normalårstemperatur, antal graddagar etc etc. Det främsta skälet till att
kostnaderna för bränsle beräknas stiga är att Värmepumpen på Gässlösa
fasas ur under det första kvartalet 2018. Med anledning av detta beräknas
kostnaderna för framförallt bioolja och pellets öka markant. Notera att stor
osäkerhet råder kring dessa modellsimuleringar, då
väderförutsättningarna kan påverka oerhört mycket. Alltså bör
kostnadsökningen om 24 mnkr med stor sannolikhet betraktas som ett
slags värsta scenario.
När det gäller övriga kostnader för material och drift så har en del av
dessa inköp genomförts genom vårt entreprenörsavtal men från och med
2017 görs inköpen internt i bolaget och därav en del förändringar på
kontonivå. Sammantaget minskar dessa kostnader i bolaget med 38,6
mnkr.
Energi till drift av våra anläggningar ökar med 1,7 mnkr från föregående
år.
Reparations- och underhållskostnaderna har ökat med 11,6 mnkr. Även
här har enskilda poster påverkats av att driftavtalet från 2016 fördelats på
andra konton.
Övriga driftskostnader ökar med 6,8 mnkr.
Personalkostnader ökar med 13,7 mnkr. Beror på beräknad löneökning
samt nyanställning
Kapitalkostnader ökar från föregågående års budget med 7,3 mnkr varav
avskrivningarna minskar med 2,6 mnkr. Vi har gjort nedskrivningar av
olönsamma anläggningar och extra avskrivningar på anläggningar som
kommer att tas ur drift när de nya reinvesteringarna tas i drift. ARV beräknas
aktiveras i september och avskrivningar görs under 2018 med 18,9 mnkr för
detta. Räntekostnaden är 9,9 mnkr högre än föregående år främst beroende
på ARV aktiveringen som enligt budgeten är beräknad till 14,1 mnkr. vi haft
ett positivt kassaflöde under en längre period och därmed en sjunkande
checkkredit. Vi har även en lägre ränta i budget i jämförelse från förra året.
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7. Affärsområde Hushåll
Affärsområdet står för ca 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av
slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.
Vi beräknar att insamla c:a 20 000 ton avfall fördelat på 16 000 ton vita och
4 000 ton svarta påsar från hushållen i Borås 2018. Vidare tillkommer det c:a
600 ton hushållsavfall från hushåll med sopsug. Affärsområdet kommer utföra
c:a 6000 slamtömningar hos kunder.
Avfallstaxan är oförändrad inför 2018.
Intäkterna budgeteras 2018 till 89 mnkr och kostnaderna till 87 mnkr samt 1
mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 1 mnkr. Affärsområdet är ett
monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen
och generera ett nollresultat.
Affärsområdet har 1 anställd och transporttjänster (för insamling av avfall)
levereras från avdelning Transport.

8. Affärsområde Biogas
Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering
och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga.
Avsättning av biogas är under utveckling och därför är intäkterna lågt satta
inför 2018.
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Intäkterna 2018 budgeteras till 23 mnkr vilket är 23 mnkr mindre än
föregående år. Kostnaderna är budgeterade till 33 mnkr vilket är 7 mnkr
mindre än 2017 som hade 40 mnkr i budget. Minskning av kostnader beror på
att ingen naturgas behöver köpas in och lägre driftskostnad för anläggningar
då vi har lägre leveranser. Affärsområdet bär inga kapitalkostnader då alla
anläggningar skrevs av under 2016. Budgeterat resultat uppgår till 10
mnkr.
Affärsområdet har 11 anställda.
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9.

Affärsområde Energi och Vattenkraft

Affärsområdet står för ca 58 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och
processånga. Från och med 2017 innefattar även området bolagets
vattenkraft med tillhörande elproduktion.
Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2018 beräknas uppgår till 629 (få
630) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 128 (få 136)
GWh och elproduktion från Vattenkraften uppgår till 33 GWh (få 35).
Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,0 (få 8,2) GWh.
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el. Priset för fjärrvärme höjs med 0 %.
Avskrivningarna minskar nu även om vi fortfarande skriver ner våra
anläggningar i en snabbare takt (biopannorna) det är nu sista året för
nedskrivningar då vi tar den nya anläggningen i drift 2019.
Intäkterna i budget för år 2018 uppgår till 579 mnkr och kostnaderna till 435
mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 78 mnkr vilket ger ett budgeterat
resultat på 66 mnkr.
Vattenkraftens resultat beräknas till 1,5 mnkr för 2018.
Affärsområdet har nu 68 anställda.

10. Affärsområde Vatten och Avlopp
Affärsområdet står för ca 20 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa
avloppsreningsverk samt ledningsnät.
VA taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 %.
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Avskrivningarna ökar på grund av att avloppsreningsverket kommer att
aktiveras under 2018.
Intäkter uppgår till 212 mnkr, en ökning på 14 mnkr som består av
merförsäljning samt ökning av taxan. Affärsområdet har budgeterade
kostnader på 131 mnkr vilket är 3 mnkr mer än föregående år.
Kapitalkostnaderna är beräknade till 71 mnkr vilket är en ökning med 30
mnkr beroende på aktivering av avloppsreningsverket i september 2018. Det
ger ett budgeterat resultat på 10 mnkr.
Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket har en
prognostiserad ingående balans 2018 på 225 mnkr medtaget ett budgeterat
resultat på 10 mnkr är prognosen för fonden ca 235 mnkr efter år 2018.
Reinvesteringen påverkar nu kollektivet med ökade avskrivningar. Fonden
kommer att lösas upp i takt med de komponenter som inte anses vara
reinvestering utan investering dvs en förhöjning av kapacitet. Avsättningens
syfte är att främja en jämn taxeutveckling, därför har en taxeökning med
1,5% mer än landets genomsnitt genomförts sedan 2011.
Affärsområdet har 35 anställda.
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11. Affärsområde Återvinning
Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer,
återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader.
Under 2018 beräknas priser bli högre för mottagande av material och avfall än
vad vi lade i budget för 2017.
Intäkterna budgeteras till 113 mnkr vilket är 7 mnkr mer än föregående år.
Kostnaderna ökar med 5 mnkr till 103 mnkr. Affärsområdet har
kapitalkostnader på 5 mnkr och resultatet budgeteras till 5 mnkr.
Affärsområdet har 26 anställda.

12. Investeringar och avskrivningar
Nya investeringsprojekt 2018 framgår av sammanställningen under rubrik 18.
Avskrivningarna, inklusive avskrivningarna för 2018 års nya investeringar, är
beräknade till 132 mnkr. Det har varit en minskning av avskrivningarna
beroende på att vi skrev ned biogasen 2016 men även äldre anläggningar på
avloppsreningsverket och kraftvärmeverket. En ökning av avskrivningarna
sker då vi aktiverar avloppsreningsverket. Nettot av dessa är att
avskrivningarna minskar totalt med 3 mnkr.

Budget 2018

Sidan 15 av 30

13. Finansiering och räntor
Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2018 är i resultatbudget upptaget
till ca 407 mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när
investeringsprojekten genomförs. Enligt budget 2018 uppstår inget ytterligare
finansieringsbehov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen
inte ökas 2018. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr. Projekt EMC har en
finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Kreditbehovet för EMC under
2018 är prognostiserat till 1 600 mnkr.

rörlig
fast

Ränta
0,89%
3,2%

Kapital mnkr
800 000 000
350 000 000
1 150 000 000

Räntekostnad mnkr
7 120 000
11 156 250
18 276 250

Räntekostnader för 2018 beräknas bli 18,3 mnkr för ordinarie verksamhet
samt ytterligare räntekostnader för ARV under hösten 2018 på 14,1 mnkr.
Summan av räntan beräknas bli 32,4 mnkr.*

*Inkluderar inte projekt EMC för ej aktiverade anläggningar. Separat finansieringsplan görs för
EMC i samråd med internbanken.
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14. Möjligheter och hot
Årligen sammanställer bolaget en övergripande SWOT-analys för bolaget. Arbetssättet är sådant
att både styrelsen och affärsgruppen ger sin syn på gällande omvärldsfaktorer och sedan
sammanställer bolagets ledningsgrupp den slutliga versionen. Styrelsen fattar beslut om den
övergripande SWOT-analysen. Ledningsgruppen upprättar ett aktivitetsprogram för att motverka
svagheter och hot och utnyttja bolagets styrkor och möjligheter i omvärlden.
Styrkor

Starkt varumärke, lokal förankring.
Helhetsperspektiv, bredd i produkter och tjänster, skapar kretslopp.
Robust infrastruktur med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
Kompetent och visionär personal och ledning.
Svagheter
Hög personalomsättning.
Finansiell ställning.
Inte tillräckligt hög kundnöjdhet.
Delvis gamla anläggningar, höga UH-kostnader för att bibehålla hög
tillgänglighet.
Möjligheter
Hållbar stadsutveckling, förtätning av staden.
Samverkan, lokalt och regionalt.
Kretsloppsstaden med systemperspektiv.
Utveckla nätverket för mer innovationer.
Hot
Politiska beslut, styrmedel, lagar.
Konkurrens, produkter, tjänster, personal.
Klimatförändringar.
Yttre påverkan, skalskydd, säkerhet.

15. Personal
Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till
214 mnkr för 2018, en ökning med 14 mnkr från 2017.
Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och
kompetensutveckling av personalen.
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16.

Resultat- och balansräkning
Utfall

Budget

Prognos

Budget

2016

2017

2017

2018

Avfallshantering
Fordonsgas
El

176,7
32,3
28,9

177,5
29,7
45,3

186,7
14,6
47,5

187,2
8,8
50,0

Fjärrvärme

456,5

466,3

439,1

465,7

Resultaträkning, mnkr
Borås Energi och Miljö AB totalt
Intäkter

Fjärrkyla
Tjänster o entreprenader
Vatten och avlopp
Aktiverat arbete
Övriga intäkter
Summa intäkter

7,5

8,6

8,6

8,7

17,2

13,5

16,5

9,7

177,6

184,9

189,1

197,2

12,8

16,8

16,8

11,8

23,2

15,5

15,5

17,1

932,7

958,1

934,4

956,2

Kostnader
Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska

-315,8

-317,4

-283,4

-297,4

Energi för drift

-38,3

-39,1

-34,8

-40,8

Reparationer och underhåll

-77,2

-46,5

-42,3

-58,1

Transportmedel

-26,2

-20,5

-21,7

-22,5

Övriga externa kostnader

-90,4

-90,2

-87,0

-95,0

Personalkostnader

-133,8

-199,8

-192,2

-213,5

Summa kostnader

-681,7

-713,5

-661,4

-727,3

Driftsresultat
% av intäkter

251,0

244,6

273,0

228,9

26,9%

25,5%

29,2%

23,9%

-173,1

-134,7

-128,9

-132,2

-18,2

-22,5

-17,5

-32,4

-191,3

-157,2

-146,4

-164,6

59,7

87,4

126,6

64,3

-1,1

-1,2

-1,2

-1,5

58,6

86,2

125,4

62,8

Kapitalkostnader
Avskrivningar
Räntor
Summa kapital
Resultat efter kapital
Resultat efter kapital dotterbolag
Borås Waste Recovery*
Resultat efter kapital moderbolag

*Resultaträkningen för Borås Waste Recovery lämnas på sista sidan
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Utfall
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Pågående investeringar
Lager
Fordringar
Summa tillgångar

1 302,6
1 078,7
30,5
262,4
2 674,2

1 870,0
1 800,0
70,0
200,0
3 940,0

1 285,0
1 827,0
40,0
260,0
3 412,0

2 871,4
1 698,3
50,0
270,0
4 889,7

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Räntedragande skulder
Icke räntedragande skulder
Summa skulder och eget kapital

50,3
282,9
2 042,8
298,2
2 674,2

50,5
340,0
3 179,5
370,0
3 940,0

50,5
370,0
2 606,5
385,0
3 412,0

50,5
424,0
4 020,2
395,0
4 889,7

Avk astning på eget k apital

22,0%

27,7%

37,3%

16,9%

Soliditet

10,1%

8,0%

9,9%

7,8%

Utfall
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

26,5
97,5
627,0
7,1
3 108

35,0
136,0
629,0
8,2
3 200

30,4
126,5
618,7
7,0
1 486

33,0
128,0
629,0
8,0
950

Balansräkning, mnkr

Nyckeltal
Leveranser
El vattenkraft
El kraftvärme
Fjärrvärme
Fjärrkyla (kund)
Fordonsgas

Budget 2018
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17. Större investeringsprojekt
Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar
och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt
tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler.
För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna
beräkna preliminära kapitalkostnader, betalningsutfall. Tabellen nedan visar
investeringsbudget gällande nya planerade investeringar 2018, vilka är på 223
mnkr. Vidare visar tabellen det beräknade prognostiserade betalningsutfallet
för 2018 års investeringar samt för tidigare års investeringar, ett
betalningsutfall på 369,8 mnkr.
Utöver investeringsbudget för 2018 kan investeringar av akut karaktär uppstå
under året. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att prioritera om
investeringar, inom given total ram på 407,2 mnkr, i det fall en akut eller
strategisk viktig investering behöver genomföras.

Rötningsanläggningen augusti
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Investeringsbudget 2018

Avd/AO

Budget 2017/2018 Betalningsutfall 2018

Investeringar i egen regi
Investeringspott

Ledning

Reservdelar/inventarier

Ledning

Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningarVA/distribution
Framtida IT plattform

Ledning

Övervakn.kameror CCTV

Underhåll

Underhållssystem

Underhåll

Strategiska nätinvesteringar

Energi/distribution

Reinvesteringar fjärrvärmenät

Energi/distribution

Förtätning fjärrvärmenät

Energi/distribution

Förtätningar fjärrkyla

Energi/distribution

Förstärkning fjv-nät Hedvigsborg

Energi/distribution

Produktionsuppföljningssystem

Energi/distribution

Kalk- kol- svaveldosering

Energi/distribution

Brandsläckningssystem avfallsanl. Ryaverket
Energi/distribution
PLC utbyte

Energi/distribution

Reinv. Fjv Solvarvsgatan

Energi/distribution

Reinv. Fjv Trandaredsgatan

Energi/distribution

Reinv. Fjv Kellgrensgatan

Energi/distribution

Reinv. Fjv. Vedensgatan

Energi/distribution

Reinv. Fjv. Väpnarstigen

Energi/distribution

Vågstation

Återvinning

Förtätning VA

VA/distribution

Reinvesteringar VA

VA/distribution

Reinv. VA Moränvägen

VA/distribution

Reinv VA Tummarp

VA/distribution

Reinv VA Rönnvägen

VA/distribution

Reinv VA Getängsvägen, kammare

VA/distribution

Reinv VA Hevea

VA/distribution

Tillskottsvatten övrigt

VA/distribution

Omvandlingsområde Kvarbo Hästhagen

VA/distribution

Exploateringspott

VA/distribution

Lundsbro AP

VA/distribution

Sparsör AP

VA/distribution

Uppgradering PST Målsryd-kedjan

VA/distribution

Ny råvattenpump Sjöbo vv

VA/distribution

Renovering distr.- och spolpumpar Sjöbo vv VA/distribution
Renovering betongkonstr. Sjöbo vv
Summa budget 2018

Budget 2018

VA/distribution

12,0
4,0
2,0
10,0
2,4
2,0
3,5
6,0
18,0
2,5
10,0
1,5
2,0
3,0
8,5
7,3
4,0
5,5
2,8
2,1
13,5
5,0
10,0
8,0
5,0
1,5
1,0
4,0
4,0
38,0
10,0
3,5
1,5
2,0
1,5
4,5
1,0

12,0
4,0
0,0
8,7
2,4
2,0
3,5
6,0
11,0
1,5
10,0
1,5
2,0
3,0
4,5
7,3
4,0
5,5
0,5
2,1
13,5
5,0
10,0
0,5
5,0
1,5
1,0
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,5
2,0
1,5
0,5
1,0

223,0

147,5
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Tidigare beslutade pågående projekt

Förbehandlingsanläggning Biogas

4,5
32,9
70,0
16,6
10,0
138,0
6,1
22,0
10,0
53,0
9,0
10,0
60,0
3,0
38,0
10,0
6,0
6,0
2,0
2,9
4,0
4,0
4,0
2,0
3,0
53,0

0,2
7,5
1,0
8,0
2,0
88,0
1,5
5,0
1,0
42,0
4,0
9,5
20,0
2,0
10,0
0,5
0,5
6,0
2,0
0,9
2,0
4,0
0,8
1,0
3,0
37,4

Betalningsutfall 2018 Investeringar, mnkr

580,0

259,8

Asksilos Sobacken
Deponicell 1B inkl KP5B Sobacken
Miljötillstånd Sobacken
Integration av Ryaverket o yttre anl ARV

Rivning ARV Gässlösa (del av 195001)
Överföringsledning Fristad
NIS
FJK-ledning SÄS
FJK Ryaverket (Simonsland)
Samförläggning EMC
Reinv VA Tallgatan
Reinv VA Lundaskog
Ny sorteringsanläggning Sobacken
Reinv.VA Sandlidsledningen
Viared Västra etapp 1-3
Viared Västra sprinkler
Omvandlingsområde Kullasand
Processombyggnad Dalsjöfors vv
Renovering Ryssby TS och AP
Östermalm AP
Reservkraft Sjöbo vv
Trandö AP
Boken AP
Reinv. Pumpstation Klubbsvampen
Vattentäkt Dalsjöfors

Summa

Budget 2018
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Planerade investeringar Borås Energi och Miljö AB
år 2018.
Reinvesteringar
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas med avseende på behov
(arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr.
Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla nät
Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med
anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av
stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Strategiska
investeringar beslutas i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas till 3,5 mnkr.
Reinvesteringar Fjärrvärmenät
Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. Beslutas med avseende på behov
(arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 6 mnkr.
Förtätning Fjärrkyla
Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder.
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr.
Förtätning Fjärrvärme
Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder.
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr.
Förtätning VA
Investeringskostnaden utgör en erfarenhetsmässig uppskattning av det ekonomiska
behovet för att företrädesvis styckvis bygga ut servisanslutningar enligt fastighetsägares
beställningar. Investeringskostnaden täcks av anläggningsavgifter.
Investeringspotentialen beräknas till 5 mnkr.
Reinvesteringar VA- nät
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande VA-ledningsnät. Olika generationer
av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och
funktion i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador.
Ledningsnätet måste därför successivt förnyas. För förnyelsen finns en årsplan över olika
projekt, planen behöver revideras fortlöpande när nya kunskaper om förhållandena
erhålles.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 10 mnkr.
Exploatering och omvandlingsoråden VA
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och beslutas av KF.
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.
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Tillskottsvatten
Under de senaste åren har riktade insatser gjorts mot tillskottsvatten (inträngande
ovidkommande vatten på spillvattennätet). Detta är ett krav i vårt nya miljötillstånd för
verksamheten, men också en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då
tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och reningsverk.
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2018 uppgå till 4 mnkr.
Framtida IT plattform.
Bakgrund till detta projekt bottnar framförallt i en datastruktur som är en effekt av
flertalet sammanslagningar av olika verksamheter. Dessa sammanslagningar har bidragit
till att en hel del strukturer har byggts upp som inte varit optimala för verksamheten som
helhet. Bolaget står inför nybyggnation och nytt avloppsreningsverk och nytt
kraftvärmeverk och till detta en förnyad IT infrastruktur. Nya och befintliga system
behöver integreras och vi måste säkerställa att informationsflöden är effektiva och
anpassade till verksamheternas krav.Projektets mål är att förstärka och förnya bolagets
information och informationssystem med en IT-plattform som ger möjligheter till en
digital innovativ utveckling av bolaget. Under 2017 har vi genomfört kartläggning av
bolagets IT-system, vi har också startat upp arbetet med att införa en ny plattform för
anläggningsinformation. Under 2018 kommer plattformen för anläggningsinformation att
driftsättas, under 2018 kommer även ett nytt löne- och personalsystem intelenteras i
verksamheten.
Investeringsbehovet för 2018 för dessa aktiviteter uppskattas till ytterligare 10 mnkr
(totalt 20 mnkr)
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts med avseende
på VA -anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse.
Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till bolagets samhällsviktiga anläggningar.
Förstudien startades upp under 2012 och de planerade åtgärderna uppskattas i dag till
en total kostnad av 15 mnkr.
Investeringsbehovet för 2018 uppskattas till ytterligare 2 mnkr (totalt 13 mnkr).
Vågstation på Sobacken.
I samband med att EMC projektet genomförs har vi sett över hela logistiken för trafiken
in och ut från Sobacken och i den mån det har gått skilt på personbilstrafik och tung
trafik, den nya infarten har också inneburet ett annat trafikflöde. All tung trafik skall gå
in och ut i norra delen av området där det byggs en vågbyggnad med tillhörande tre
fordonsvågar för in- och utvägning av avfall, biobränsle etc. Detta projekt skall
procentuellt finansiera den delen av byggnationen som nyttjas av befintlig verksamhet
resterande belastar EMC projektet.
Totala delen av investeringen uppskattas till 13,5 mnkr.
Utökning med områdeskameror på våra anläggningar.
I dag har vi ett antal områdeskameror på våra anläggningar, primärt för att kunna
övervaka och styra portar. Dessa kameror har många år på nacken och är i behov av
reinvestering. Exempelvis har i dag Ryaverkets kameraanläggning ingen möjlighet till
inspelning utan är bara live bilder vilket är en stor brist utifrån ett säkerhetsperspektiv då
det innebär att det inte finns något material att tillgå vid incidenter. I EMC projektet ingår
ett system för områdesbevakning för de nya anläggningar och de reinvesteringar som
detta projekt avser kommer att integreras i det nya systemet.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,4 mnkr.
Gemensamt underhållssystem.
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I dag har vi två underhållsystem i vår verksamhet IFS (Energiverksamheten) IDUS (övrig
verksamhet). När anläggningarna står färdiga på Sobacken skall en stor mängd
anläggningsinformation läggas in i underhållsystemet. Under hösten 2017 har vi skapat
en gemensam underhållsavdelning för hela vår verksamhet och för att optimera
underhållet av våra anläggningar har vi för avsikt att införa ett gemensamt enhetligt
underhållsystem för hela vår verksamhet inklusive de anläggningar som byggs på
Sobacken.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr.
Förstärkning fjärrvärmenät Hedvigsborg.
Berörda stadsdelar är idag de delar av fjärrvärmenätet som har lägst differenstryck. Att
ansluta nya kunder i området eller nya stadsdelar, tex exploateringen på I15, till de
ledningarna som distribuerar fjärrvärme till berörda stadsdelarna kommer att minska
differenstrycket ytterligare. En minskning av differenstrycket medför risk för
kundstörningar, ökad användning av fossila bränslen i produktionen, ökade
temperaturnivåer i fjärrvärmenätet.
För att säkerställa leveransen till befintliga kunder, skapa möjligheter att ansluta nya
kunder samt skapa förutsättningar för en optimal produktion, både ekonomisk och
miljömässig, behöver distributionskapaciteten på fjärrvärmenätet ökas till tillberörda
stadsdelar.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10 mnkr.
Produktionsuppföljningssystem verksamhet Energi.
När det nya kraftvärmeverket står klart 2019 krävs det att vi har ett modernt och
funktionellt produktionsuppföljningssystem för att optimalt planera all energiproduktion.
I dag har vi inget modernt system för att optimera produktionsplaneringen, utan
planeringen sker med Excel-ark och manuella beräkningar. Dessa beräkningar utförs av
dagtidsgående personal, varför vi historiskt aldrig ändrar våra planeringar på kvällar och
helger. I en framtid då vi ökar elproduktionen bedöms nyttan att kunna ändra/optimera
produktionen som än viktigare, då driftstörningar kan bli oerhört kostsamma till följd av
obalanskostnader.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr.
Ombyggnad kalk, kol, svavel-dosering på Avfallspannorna.
Detta projekt syftar till att minimera förbrukning av kalk, säkerställa koldosering till
filtren samt införa svaveldosering till avfallsbränslet.
Att förbättra och säkerställa doseringarna av additiv till avfallsförbränningen krävs för att
dels hålla nere kostnaderna men också för att säkerställa utsläppsvärdena. Historiskt har
tillförlitligheten hos doseringsutrustningen varierat betydligt, vilket medfört oplanerade
stopp och höga avhjälpande underhållskostnader.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr.
Brandsläckningssystem bränslebunker Avfallspannorna.
All mottagning av bränsle till avfallspannorna sker på Sobacken och bereds till ett
homogent bränsle som transporteras till Avfallspannornas bränslebunker på Ryaverket.
I dag har vi branddeckare som övervakar eventuellt brandtillbud i bränslebunkern. Miljön
i bränslebunkern är väldigt aggressiv som innebär att driftsäkerheten på
brandlarmsövervakningen är väldigt osäker. För att uppfylla våra försäkringsvillkor avser
vi att komplettera med ett brandsläckningssystem.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3 mnkr.
Utbyte av processdatorer (PLC).
I vår verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr våra
processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att leverantörerna
har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer för att
inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. Under 2018 har vi för avsikt att byta ut
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ett antal processdatorer inom verksamheten Energi för att säkerställa drifttillgängligheten
på dessa system.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 8,5 mnkr.

Reinvestering fjärrvärmeledning Solvarvsgatan
Fjärrvärmeledningen som passerar igenom bostadsområdet på Solvarvsgatan har under
de senaste åren haft ett antal läckor. Under reparationsarbetet på en av läckorna
konstaterades att ledningen inte höll för provtryckningen, en ny läcka uppstod och denna
är provisoriskt lagad. Vi har idag en dispens från besiktningsorganet på att använda
ledningen. Detta innebär att det råder nedstigningsförbud i kammare och att åtgärder för
att återställa ledningen till godkänt skick måste vidtas. Totalt behöver ca 650 m DN 250
ledning från 1967 reinvesteras
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,25 mnkr.
Reinvestering fjärrvärmeledning Trandaredsgatan
I samband med reparationsarbetet av en läcka på ledningen konstaterades att det är fukt
i muffarna på en längre ledningsträcka. Under reparationsarbetet utfördes ingen
provtryckning då det råder en osäkerhet på om ledningen klarar en provtryckning. Vi har
idag ett villkor från besiktningsorganet på att åtgärda ledningssträckan. Total kommer ca
320 m DN 150 ledning från 1976 att reinvesteras
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,0 mnkr.
Reinvestering fjärrvärmeledning Kellgrensgatan
Ledningen som försörjer stora delar av Kellgrensgatan med fjärrvärme har haft ett antal
läckor under de senaste åren. Ledningssträckan som förslås reinvesteras är den sista
delen av de ursprungliga ledningarna som försörjer Kellgrensgatan, reinvesteringar har
utförts i två omgångar sedan tidigare. Totalt kommer ca 250m DN150 ledning och
servisledningar till 4 fastigheter från 1973 att reinvesteras.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,5 mnkr.
Reinvestering fjärrvärmeledning Vedensgatan
Det finns idag en läcka på föreslagen ledningsträcka som hålls under uppsikt.
Ledningssträckan som föreslås reinvesteras är av typen hålrörskulvert med yttermantel
av eternit. Att utföra reparationsarbeten är både komplicerat och förhållandes vis dyrt.
Genom att reinvestera i en ny ledning minskas drift och underhållskostnader då 5
kammare kan slopas, värmeförlusterna minskar samt risken för inträngande till
fastigheterna tas bort då servisledningarna byts. Totalt kommer ca 240 m ledning i dim.
DN80-30 från 60 talet att reinvesteras.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,8 mnkr.
Reinvestering fjärrvärmeledning Väpnarstigen
Ledningssträckan är idag drabbad av inträngande grundvatten i kammare och
hålrörskulverten. Det har sedan tidigare utförs arbeten för att komma tillrätta med dessa
problem men utan lyckat resultat. För att undvika kommande problem med läckor bör
ledningen bytas ut innan ytterligare problem uppstår. Att byta ut ledningen kommer även
att minska DoU-kostnaderna. Total kommer ca 150 m DN 150 ledning från 1964 att
reinvesteras.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,1 mnkr.
Reinvestering Moränvägen
Vattenledningen i och runt Moränvägen har haft 9 vattenläckor och är från tidigt 50-tal.
Spillvattenledningen har haft flertalet funktionsfel, det mesta är inläckage.
Dagvattenledningen från exploateringen vid Räveskalla 1:25 behöver upp dimensioneras
för att klara av det ökade flödet från exploateringen.

Budget 2018

Sidan 26 av 30

Omläggning av vatten- och spillvattenvattenledning ca 650 m.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 7,95 mnkr.

Tummarp reinvestering VA-nät och utbyggnad av dagvatten.
Vattenledningen i Granvägen är från 1955 och av galvaniserat stål, spillvattenlednigen är
från 1948 av lerrör och det saknas dagvattenledning i området. Driftorganisationen har
en återkommande insats i form av högtryckspolning en gång per år på sträckan.
Anslutningskontroller har genomförts längs Granvägen och flertalet hus är felkopplade,
felkopplingar på både stuprör, spygatter och rännstensbrunnar förekommer.
För att säkerställa driftsäkerheten kommer delar av ledningarna att bytas ut och i
samband med detta byggs dagvattnet ut.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5 mnkr.

Rönnvägen reinvestering VA-nät och utbyggnad av dagvattnet.
Anslutningskontroller har genomförts längs Rönnvägen och flertalet hus är felkopplade
och behov av att utvidga verksamhetsområdet för dagvatten föreligger.
Både vattenledningen och spillvattenledningen i Rönnvägen är från 1954 och har flera
driftproblem. För att säkerställa driftsäkerheten kommer delar av ledningarna att bytas
ut och i samband med detta byggs dagvattnet ut.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr.
Reinvestering ventilkammare Getängsvägen
Nedstigningen till ventilkammaren ligger mitt i en högtrafikerad väg och är förenad med
stora arbetsmiljörisker. Syftet med projektet är att minimera arbetsmiljöproblemet.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1 mnkr.
Hevea reinvestering VA-nät.
Stena metall har ansökt om att utöka sin verksamhet på Hevea 5. I och med utökade
verksamheten kommer mer dagvatten släppas från fastigheten och från en annan servis.
Denna servis är redan byggd och det finns risk att befintlig hantering genom infiltration i
gammalt järnvägs dike inte är tillräcklig. Det råder även osäkerhet kring
ägarförhållandena på dessa diken samt skötselansvaret.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4 mnkr
Omvandlingsområde Kvarbo Hästhagen.
Utbyggnad av allmänt VA till Kvarbo-Hästhagen är beslutat av miljönämnden i Borås
Stad och upptaget i stadens VA-plan.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 38 mnkr
Ombyggnad Lundsbro avloppspumpstation.
Lundsbro AP är en gammal station och är olämplig ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv.
Stationen har även driftproblem i form av bristande kommunikation, ingen flödesmätning
och vibrationer i anläggningen som leder till att rörgalleri läcker.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,5 mnkr
Ombyggnad Sparsörs avloppspumpstation.
Spillvattenpumpstationen Sparsör är en prioriterad anläggning för att förbättra
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en,
då personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar,
spola sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar
har utrustningen ovan mark.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr
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Uppgradering PST Målsryd-kedjan.
Målsryd har fyra pumpstationer som alla kommunicerar med varandra. Första stationen
pumpar till den andra stationen o.s.v. Stationerna är placerade igenom hela Målsryd.
Stationerna heter Gemmundared, Björkelund, Landbacken och Råslätt. Vid hög nivå
förreglar stationerna varandra. Projektet avser att säkerställa att dessa pumpstationer
klarar av det ökade flödet från Aplared när reningsverket byggs om till en pumpstation
och pumpar avloppet till Målsryd.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr
Ny råvattenpump på Sjöbo Vattenverk.
Två av tre råvattenpumpar är gamla och är en lokaliserad risk för
dricksvattenförsörjningen i Borås. Lämpligt är att ersätta dessa två med en större pump
som är frekvensstyrd, vilket saknas i dagsläget.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr
Renovering distribution- och spolpumpar på Sjöbo Vattenverk.
Distribution- och spolpumpar på Sjöbo Vattenverk är gamla och är en lokaliserad risk för
dricksvattenförsörjningen i Borås.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr
Renovering betongkonstruktion Sjöbo Vattenverk.
Betongkonstruktionen i bassängerna på Sjöbo vattenverk börjar att släppa och det
behövs en lämplig åtgärd för att förhindra detta.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1 mnkr
Övrigt
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i
varje enskilt fall.
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr.
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18.

Resultatrapport Borås Waste Recovery

Waste Recovery AB
Resultaträkning, SEK
Intäkter
Management and coordination Palu

Budget
2017
450 000

Budget
2018
0

ICLD Sustainable Palu

498 800

0

Green and Clean Bay area Palu

500 000

0

Kenya

0

0

Kenya - Management and Coordination

0

0

950 000

0

0

150 000

500 000

500 000

0

0

2 898 800

650 000

Budget
2017
-60 000

Budget
2018
-49 500

Personalkostnader

-1 671 630

-1 436 130

Resekostnader

-1 280 800

-175 000

Övriga externa kostnader

-1 058 400

-492 500

Summa kostnader

-4 070 830

-2 153 130

Driftsresultat

-1 172 030

-1 503 130

-40,4%

-231,3%

Budget
2017
-21 000

Budget
2018
-21 000

Utlandsprojekt
ICLD Da Nang - Management and
Coordination
Avfall Sverige - plattform
Finansiella kostnader
Summa intäkter

Kostnader
Lokalkostnader

% av intäkter

Kapitalkostnader
Avskrivningar
Räntor
Summa kapitalkostnader

Resultat efter kapital

Budget 2018

0

0

-21 000

-21 000

-1 193 030

-1 524 130
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Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

Långsiktiga mål

Värdeord
Nedbrutna mål

Påverkansfaktorer
Aktiviteter
Uppföljning

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

Karta över vårt nätområde, i förhållande till kommunens övriga nätägare.

På Borås Elnäts serviceenhet
arbetar 18 distributionselektriker
med underhåll och förstärkningar
av det drygt 160 mil långa elnätet.

Ledningsnät 130-kilovolt

1. Störningar i elnätet
Driftbudget
2. Mätvärdesinsamling

Mottagningsstationer
Investeringsbudget

Ingenjörerna på Borås Elnäts driftenhet
är bland annat involverade i arbetet
kring planering och projektering av
elnätets utbyggnad.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

För 100 år sedan stod människan inför
valet att dra in vatten och electricitet i
sin fastighet. Idag drar man in fiber.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018
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Belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor.

(nätavgift till Vattenfall)
(kompensation, "distributionsspill”)
(säkerhet, nationell beredskap, nätövervakning)

(kundtjänst, fakturering, krav, BFUS)
(med systemstöd)

Belopp i tusental kronor.

(kundtjänst, fakturering, krav, BFUS)
(med systemstöd)
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Belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor.
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Belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2018

Belopp i tusental kronor.
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Instans

Borås Stadshus AB

BESLUTSFÖRSLAG

Sammanträdestider 2018
Styrelsen föreslås besluta:
Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2018 i enlighet med upprättad
sammanträdestablå.

Datum

2017-12-05

Ulf Olsson
Ordförande

Datum

2017-12-07

Annette Carlson

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2017-00022
Handläggare: Evelina Pirs
Datum

2017-12-05

Svante Stomberg
VD

Programområde: 1

2

Sida

SKRIVELSE

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

1(1)

Datum

Instans

2017-12-18

Borås Stadshus AB
Dnr SH 2017-00022
006

Sammanträdestider 2018
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2018 i enlighet med upprättad
sammanträdestablå.
Sammanfattning
"[Klicka och skriv här]"
Ärendet i sin helhet
En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus
arbetsmöten och styrelsemöten under 2018.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. Skrivelse
3. Bilaga - Sammanträdestablå
Samverkan
"[Klicka och skriv här]"
Beslutet expedieras till
1.
2.

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande
Svante Stomberg
VD

Borås Stadshus AB
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sammanträdestablå 2018 för Borås Stadshus AB
Styrelsemöten, 14.00 i Stadshuset, KS stora sessionssal:
22 januari
19 mars
21 maj
3 september
17 december
Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 10.00-11.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal:
19 mars
21 maj
3 september
17 december

Instans

Borås Stadshus AB

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor
Styrelsen föreslås besluta:
Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i
koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2018 beslutar styrelsen utse
Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna
styrelseledamöter och ersättare som han utser.
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Christina Ramsälv Waldenström MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Hasse Ikävalko (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
Mattias Danielsson (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Datum

2017-12-05

Ulf Olsson
Ordförande

Datum

2017-12-07

Annette Carlson

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2017-00021
Handläggare: Evelina Pirs

Programområde: 1

3

Borås Stad

Datum

2017-12-05

Svante Stomberg
VD

Datum

Sida

2017-10-12

2(2)

Sida

SKRIVELSE

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

1(2)

Datum

Instans

2017-12-18

Borås Stadshus AB
Dnr SH 2017-00021
102

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor
Förslag till beslut
Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i
koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2018 beslutar styrelsen utse
Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna
styrelseledamöter och ersättare som han utser.
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Christina Ramsälv Waldenström MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Hasse Ikävalko (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
Mattias Danielsson (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Sammanfattning
"[Klicka och skriv här]"
Ärendet i sin helhet
Borås Stadshus AB måste utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens
bolagsstämmor som hålls under 2018.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. Skrivelse
Samverkan
"[Klicka och skriv här]"

Borås Stadshus AB
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"
2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande
Svante Stomberg
VD

Inkomna skrivelser
4 a Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m.
Bilagorna finns på webben under rubriken Inkomna ärenden

4 b Tider för årsredovisning 2017, budgetuppföljning 2018 och
budget 2019
Bilagorna finns på webben under rubriken Inkomna ärenden

4 c Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017
Bilagorna finns på webben under rubriken Inkomna ärenden

