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SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
Plats och tid Brandstationen Borås 
 2020-06-12 kl. 8.30 – 12.10 
 
Omfattning § 30 - § 40 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Anna Christensen  Borås 

Peter Branshöj  Mark 
Johan Björkman  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo  

  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Börje Eckerlid 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Börje Eckerlid 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2020-07-01 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
 
§ 30 
Val av justerare 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 31 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 32 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2020-000015) 
Direktionen har 2020-03-20 fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att 
vissa beslut ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. 
Beslut för perioden 2020-04-13  – 2020-05-31 redovisas i förteckning. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 
 
§ 33 
Bemanning Sätila RIB-station (Dnr. 2015-000399) 
Bemanningen i Sätila har under en längre tid varit problematisk. Direktionen har därför i 
omgångar tagit beslut att temporärt minska den bemanning som anges i SÄRF:s 
handlingsprogram (fem personer, 1 styrkeledare och 4 brandmän). 
 
Direktionens senaste beslut (2019-12-06) anger att bemanningen minskas från fem personer 
till tre personer (1 styrkeledare och 2 brandmän) helgfri måndag-fredag kl. 06-00-18.00 
under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. I beslutet anges även att en återrapportering görs 
till direktionens 2020-06-12. Direktionen delges en sammanfattning av bemanningsläget. 
Personalläget är försiktigt optimistiskt och vid årsskiftet bör bemanningen kunna vara 
1 styrkeledare + 3 brandmän även på dagtid under vardagar. Fortsatt rekryteringsbehov 
kvarstår dock. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
§ 34 
Sammanträdesdagar 2021 (Dnr. 2020-000372) 
Under år 2021 planeras för sju sammanträden med direktionen och två sammanträden 
medmedlemsrådet: 
 
 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 3(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
 
Direktionen 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2021-01-29 8.30-ca 16.00 Framtidsdiskussioner 
  
Fredag 2021-03-26 8.30- ca 12.00 Årsredovisning 2020 
   Internkontrollplan 2021 
 
Fredag 2021-04-23 8.30- ca 12.00 
 
Fredag 2021-06-11 8.30- ca 12.0 Budgetram 2022 
   Taxor 
   Budgetuppföljning jan-april 2021 
   Sammanträdesdagar 2022 
 
Fredag 2021-09-03 8.30- ca 12.00 
 
Fredag 2021-10-29 8.30- ca 12.00 Delårsrapport jan-aug 2021 
 
Fredag 2021-12-10 8.30- ca 12.00 Verksamhetsplan, internbudget 2022 
 
Medlemsrådet 
Dag Datum Tid Planerade större ärenden 
Fredag 2021-04-09 9.30- ca 12.00 Ekonomisk information 

 Budgetram 2022 
 
Fredag 2021-10-15 9.30- ca 12.00 Ekonomisk information 
   Verksamhetsplan, internbudget 2022 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa sammanträdesdagar för direktionen och medlemsrådet enligt ovan 
 
§ 35 
Komplettering till SÄRF:s förbundsordning (Dnr. 2019-000417) 
Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i direktionen 
2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom beslut i Kommunfullmäktige i 
alla medlemskommuner. Förbundsordningen gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att komplettera 
befintlig förbundsordning men en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet”. Utformningen av 
bilagan har godkänts av direktionen och medlemsrådet och har nu infogats i 
förbundsordningen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
 
I samband med kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 
Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i sak. Den reviderade förbundsordningen 
föreslås gälla fr. o m 2021-01-01. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna förslaget till komplettering av förbundsordningen samt översända 

förbundsordningen till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för fastställande 
 
§ 36 
Budgetuppföljning januari – april 2020  (Dnr. 2020-000373) 
Rapport har upprättats för budgetuppföljning perioden januari – april 2020. 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 934 143 kr. Prognosen för hela år 2020 visar 
ett underskott med 2 282 155 kr vilket är i enlighet med budget. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna budgetuppföljningen enligt bilaga 
 
§ 37 
Rambudget samt investeringar 2021 (Dnr. 2020-000347) 
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt 
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. 
 
SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8  % enligt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och i 
maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 
Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 
självfinansierad budget föreslås att 569 Tkr finansieras med Eget kapital.  
 
Direktionen diskuterar nivån för budgetramen 2021. Svenljunga kommun vill notera till 
protokollet att man anser att budgetramen ska höjas enligt SKRs prognos för PKV d v s 2,2%. 
Övriga kommuner stödjer förslaget med ökningen 2,4%.  
 
Direktionen diskuterar även framtida finansiering av räddningstjänstens verksamhet samt 
framtida lokalbehov. 
 
Verksamhetsplan och detaljerad internbudget fastställs vid direktionens sammanträde i 
december. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
 
Direktionen beslutar 
 
att fastställa budgetram för 2021 års verksamhet till 174 305 Tkr enligt bilaga med 

finansiering från eget kapital med 569 Tkr 
 
att fastställa investeringar för 2021 till 13 840 Tkr enligt bilaga 
 
att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för 

2021 för beslut vid direktionens sammanträde 2020-12-11 
 
§ 38 
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning 2021 (Dnr. 2020-000374) 
För 2021 års taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4 %. Förslag till taxor 
gällande fr.o.m. 2021-01-01 framgår i bilaga. 
Direktionen konstaterar att en utredning ska genomföras för att klargöra hur taxorna är 
uppbyggda och som redovisar antal tillsyner, tidsåtgång samt kostnader. Utredningen 
redovisas till direktionen under hösten. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga 
 
§ 39 
Platser för direktionens möten 
Direktionen brukar försöka att hålla sina sammanträden på olika brandstationer inom 
förbundet. Dessa lokaler är ofta små vilket inte är optimalt i den rådande Corona-
situationen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att direktionens sammanträden, så länge Corona-situationen pågår, förläggs till 

lektionssalen på brandstationen i Borås 
 
§ 40 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2020-06-12 
 
 
Räddningsregion Bergslagen 
I Bergslagen har 17 räddningstjänster inlett ett samarbete för gemensamma ledningsresurser och har 
bl. a en gemensam ledningscentral belägen i Örebro. Brandchefen, Per-Ove Staberyd, från Nerike 
brandkår bjuds in till direktionens sammanträde 2021-01-29 för att informera. Detta sammanträde 
förändras till en heldag. 
 
Skogsbrandssäsong 
Det är torrt i markerna och eldningsförbud införs i SÄRF:s medlemskommuner fr. o m 2020-06-12 
kl. 12.00. Skogsbrandflyget är igång och även andra förberedelser är vidtagna inför 
skogsbrandssäsongen. Möjlighet finns att rekvirera helikoptrar och flyg via MSB. 
 
Larmstatistik 
Statistik för perioden 2020-01-01 – 2020-06-08 redovisas. Man kan se en minskning i antalet 
trafikolyckor vilket sannolikt är en effekt av Corona och minskat resande. 
 
Aktuella insatser 
Information ges om flygolyckan i Borås som inträffade 2020-06-02 samt de bränder i Hyssna som 
inträffat under gårdagen. 
 
SÄRF:s förberedelser och åtgärder p g a Corona-pandemin 
Arbete pågår kontinuerligt med att följa utvecklingen, vidta åtgärder och uppdatera information till 
anställda. Just nu pågår förberedelser för att kunna testa räddningstjänstens personal med misstänkt 
pågående Covid-infektion. Bemanningsläget är fortfarande stabilt och personalens sommarsemestrar 
är förhandlade och klara. 
 
Bemanning 
Tjänst som Avdelningschef Skydd och samhälle är tillsatt och Christian Hallberg tillträder 
fr. o m 2020-09-01. 
 
SÄRF i media 
Den 30 maj skrev Borås Tidning om hur det är att arbeta som brandman i beredskap på stationen i 
Dalsjöfors. I MSB:s tidning, Tjugofyra7, var det i senaste numret ett reportage om 
förbundsdirektören. Under vecka 25 kommer ett pressmeddelande med presentation av SÄRF:s 
räddningschef. 
 
Kommunikationsinsatser 
SÄRF:s sommarkampanj ”Brandman på turné” kommer i år inte att genomföras på samma sätt som 
tidigare år. Istället kommer personal från RIB-stationerna att vara synliga på allmänna platser och i 
kombination med egna övningar sprida information. 
På SÄRF:s sociala medier kan man nu se filmer med sommarbudskap bl. a om camping och 
vattensäkerhet. Informationsskyltar angående vattensäkerhet har satts upp på badplatser i alla 
medlemskommuner. 
 
Intern chefsutveckling 
Chefsgruppen träffas kontinuerligt och arbetar vidare med tillitsbaserad organisation, utveckling av 
ledning och styrning, identifiering av kärn- och stödverksamhet, innovationer, samarbete. 
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Plats

Omfattning

Tid

Beslutande

Övriga

närvarande

Teams

gg 55 - 70

KI. 17.00-19.00

Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Gunnel  Österberg

Peter  Andersen

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Petra  Vainonpää

Bo Unosson

Staffan  Falk

Seija  Noppa

Ahmed  Mohamed

Lennart  Malmerfors

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Bengt  Engberg

Mikael  Hansson

Annica  Larsson

Theresa  Gunnergren

Mattias  Jonsson

Vision

Vision

VD

ÄRENDEN

% 55 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och hälsar  alla  välkomna.

% 56 Justering

Linda  Ikatti  utses  att  justera  dagens  protokoll.
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% 57 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 58 Föregående  mötes protokoll

Protokollet  från  sammanträdet  den  2020-04-27  godkänns  och

läggs  till handlingarna.

% 59 Rapport  övergripande  mål Bilaga  28/2020

VD  går  igenom  aktuellt  utfall  på bolagets  övergripande  mål

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 60 Ekonomisk  rapport,  tertial  1 Bilaga  29/2020

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 2020  enligt  tertial  1 rap-

porten,  tidigare  inskickad  till Borås  Stad.  Prognosen  uppgår  till

28,1 mkr  vilket  är 3,0 mkr  sämre  än budget  31,1 mkr.

Annica  Larsson  och  VD  gick  igenom  aktuell  status  i pågående

projekt  över  15 mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 61 Riskidentifiering  EY Bilaga  30/2020

VD  gick  igenom  den  påbörjade  riskidentifieringen  som  görs  i bo-

laget  med  EY  som  konsulter.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 62 PLUPP-samtal Bilaga  31/2020

Ordförande  och  VD  informerar  från  PLUPP-samtal  med  ägaren

den  13 maj.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.
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g 63 (hemligstämplad)

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.

@ 64 Motion Hemlöshet  Bilaga 32/2020

VD redovisar  förslag  till remissvar  på "Nollvision  för hem(ösheten  i

Borås".

Styre(sen  beslutar  enligt  förs!aget.

fffi 65 Remiss, Energi- och Klirnatstrategi  Bilaga 33/2020

VD redovisar  förslag  till remissvar  på "Reviderad  energi-  och klimat-

strategi".

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

fffi 66 Riktlinjer,  Nyproduktion  Bilaga 34/2020

VD redovisar  förslag  till Riktlinjer  för  nyproduktion.

Styrelsen  beslutar  enligt  Förslaget.

@ 67 Fastighetstransaktioner  (hernl:gstämplad)
Bilaga  35/2020

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.

'\ky
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% 68 KronängsparNen,  Genomförandeavtal  Bilaga 36/2020

VD redovisar  utkast  till genomförandeavtal  för Kronängspar-
ken på Norrby.

Styrelsen  beslutar  att ge ordförande  och VD delegation  att
signera  genomförandeavtal.

g 69 (hemligstämplad)

Bilaga  37/2020

Punkten  är sekretessbelagd  pga. affärskritisk  information.

% 70 Avslutning

Ordföranden  avs!utar  mötet  och tackar  för  visat  intresse  samt  önskar
alla en Trevlig  sommar!

Förste  vice  ordförande  önskar  ordförande  en skön och avkopplande
mmar!

i  I A

R änd Aridersson  / An ica Larsson  Linda  Ikatti
o örande  sekreterare  justerande



AB Bostäder
MÅL 2020



Kontrollpanel Mål 2020 maj
Bästa Boendet

Bästa 
Arbetsplatsen

Blandat 
Bostadsbestånd

Bäst i klassen 
Hållbarhet

NKI 2020
Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Trevligt bemötande
Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Svarsfrekvens NKI
Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Kvalitet på utfört arbete
Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Förtroendeindex GPTW
Ägare:VD

Driver: HR-chef

En mkt bra arbetsplats GPTW
Ägare:VD

Driver: HR-chef

Blandat bostadsbestånd
Ägare:VD

Driver: 
Fastighetsutvecklingschef
MÅLET OCH KPI är under 

revidering

Ekonomi
Ägare: VD

Driver: Ekonomichef

CSR (Hållbarhet)
Ägare:VD

Driver: Kommer att utses

Klockorna visar utfall aktuell månad



Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Ny NKI rapport släppt (8 juni) efter översyn av enkätfrågor. Större möjlighet till svar i 

fritext finns i nya enkäten
• Fortsatt ökande trend från låga nivåer, maj 59,20
• Åtgärder/aktiviteter inom kundservice och boservice pågår men har sannolikt ännu ej 

påverkat resultatet 
• Analys av NKI resultatet kopplat mot områden är påbörjad på boservice där områdes-

och i något fall fastighetsunika åtgärder görs/planeras.
• Ny varumärkesplattform godkänd, implementationsplan pågår prel. lansering v.36

57
58
59
60
61
62
63
64
65

NKI Mål rullande 3

NKI 2020

Planerade aktiviteter
• Någon från LG med på 

Nobelfesten Norrby, 
förebildsgalan och 
Hässlefesten 2020
Ansv VD

• Projekt Livet mellan husen. 
Input till kommande bosocial
strategi (ev del a CSR 
strategi)
Ansv Styrgrupp
Klart 20200331

Information
Definition mål: NKI, mål 64% 
rullande 3 under Q4. Inget 
område under 55 rullande 12
Mätfrekvens: Månadsvis
Utgångsläge:  58,75 22 dec 
2019
Ägare: VD
Driver: Boservicechef Genomförda aktiviteter

• Ny varumärkesplattform
Ansv
Kommunikationschef
Klart 20200331

• …
• …



Trevligt bemötande från AB Bostäders personal
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Marginell ökning till 4,06 i maj, fortsatt mkt högt betyg på vår personal
• Föreläsning med värdskapet flytta till augusti pga Corona
• …

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1
4,2
4,3

Fråga SE09 Target

Planerade aktiviteter
• Utb/träning i att vara 

ambassadör för AB Bostäder.
Ansv Marknadschef
Klart 20200830

• Utveckla vår kommunikation 
när vi gjort åtgärder i en 
lägenhet, ex sms
Ansv Kommunikationschef
Klart 20200630

• …

Information
Definition mål: Fråga SE09 NKI 
enkät, mål 4,2 dec rullande 12
Mätfrekvens: Månadsvis
Utgångsläge:  4,04 dec 2019
Ägare: VD
Driver: Marknadschef

Genomförda aktiviteter
• …
• …
• …



Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Verktyget levererar nu statistik på svarsfrekvens månadsvis. 

Utgångsvärde december uppdaterat
• Förenklad enkät med färre frågor (38 istället för 67) tillsammans med ett 

mer personligt inbjudningsmail har varit igång sedan 3 april. Troligtvis 
bidragande till ökad svarsfrekvens under april och maj

• Fortsatt högre svarsfrekvens än snittet 2019 (29%)

20
25
30
35
40
45

Svarsfrekvens Mål i %

Svarsfrekvens NKI

Planerade aktiviteter
• SMS avisering när 

frågeformulär går ut
Ansv
Kommunikationschef
Klart 20200630

Information
Definition mål: >40% 
december rullande 3 
Mätfrekvens: Månadsvis
Utgångsläge:  31,9% dec 
2019 (snitt 29% 2019)
Ägare: VD
Driver: Marknadschef Genomförda aktiviteter

• Översyn av enkätfrågor 
är klar, börjar användas 
tillsammans med 
omarbetat 
inbjudningsmail 3 april 
Ansv Marknadschef
Klart 20200331

• Extern visualisering 
(hyresgästtillgänglig) av 
NKI resultatet
Ansv
Kommunikationschef
Klart 20200331



Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

Kvalitet på utfört arbete i våra fastigheter inne och ute

Kommentar till utfall
• Pilot inom projekt KEPS är startad. Projektet är enligt plan

Målet för 2020 är att utveckla och validera 
kvalitetssäkringsmetodik för utfört arbete i våra 
fastigheter ute och inne. Dessutom ska 
definition för ett kvalitetsmål och mätsätt av 
detta inför år 2021 tas fram. Referensnivå för 
denna mätning ska sättas under år 2020 Planerade aktiviteter

• Projekt KEPS
Ansv Frida Ahnstedt
Klart 20200530

• Benchmarking andra 
bostadsbolag
Ansv Boservicechef
Klart 20200530

• …

Information
Definition mål: Utveckla 
kvalitetssäkringsmetodik
Mätfrekvens: Kvartalsvis
Utgångsläge:  
Ägare: VD
Driver: Boservicechef

Genomförda aktiviteter
• …
• …
• …



Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
• …
• …
• …

Blandat bostadsbestånd
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

• Översyn av produktportfölj 
var 6:e månad
Ansv Fast.utv.chef

• Utveckla kommunikationen 
internt av 
pågående/kommande 
fastighetsprojekt
Ansv
Kommunikationschef

• Visualisera bygghistorik 
senaste 10 åren
Ansv VD
Klart 20200131

Information
Definition mål: Ny strategi 
framtagen
Mätfrekvens: Kvartalsvis
Utgångsläge:  Gammal 
strategi
Ägare: VD
Driver: 
Fastighetsutvecklingschef

Ny definition av målområdet klart. Diskussion om mål och KPI pågår
Se nästa bild

Kommentar till utfall
• Arbetsgrupp utsedd av styrelsen för att ta fram ett förtydligande 

av vad som avses med blandat bostadsbestånd och hur detta 
ska mätas

• …



Uppföljning av mål för blandat bestånd
• Uppföljning av bostadsbeståndet sker:

– Årligen
• Beståndets andel i respektive stadsdel i kombination av kunders efterfrågan i bostadskön
• Fördelning av lägenhetstyper
• Spridning av hyresnivå (lägsta-högsta kr/m²/år)
• Genomsnitts area ökar från 62 > 65 m², fram till år 2030

– Årlig uppföljning KPI / januari• Antal student- och trygghetsbostäder
• Bolagets andel av bostadsmarknaden (mål: > 12%)

– Årlig uppföljning KPI /  juni– I samband med beslut om nytt bostadsprojekt
• Säkerställa att projektet matchar styrelsens riktlinjer och mål för nyproduktion



Förtroendeindex GPTW
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad

Kommentar till utfall
• Då förtroendeindex mäts årsvis kommer uppföljning att göras på 

de aktiviteter som planeras genom hela organisationen
• …
• …

50
52
54
56
58
60
62

Förtroendeindex Mål TBD

Planerade aktiviteter
• Chefer ges möjlighet till individuell 

chefscoachning
Ansv HR-chef
Klart 20201231

• Genomföra AB Bostäder Academy
Ansv HR-chef
Klart 20201231

• Kalibrera och träna alla chefer i att hålla 
utvecklingssamtal
Ansv HR-chef
Klart 20200630

• Utvärdera omorganisationen 2018
Ansv VD
Klart 20200331

• Åtgärdsplan/aktivitet tas fram på samtliga 
enheter hur man ska arbeta med att öka 
förtroendeindex
Ansv HR-chef
Klart20200229

Information
Definition mål: Förtroendeindex 
GPTW, öka från 55 till 60 
Mätfrekvens: Årsvis
Utgångsläge: mätning 2019 (55) 
Ägare: VD
Driver: HR-chef

Genomförda aktiviteter
• Go to Gemba, förlägga 

chefsmöten/utvecklings-
möten minst varannan 
gång i våra distrikt

• Öka antalet 
informationstillfällen från 
LG från 4ggr/år till 
6ggr/år, utveckla digitala 
kanaler
Ansv
Kommunikationschef
Klart 20200331

• …



Information
Definition mål: Index en mkt bra 
arbetsplats GPTW, öka från 49 
till 55 
Mätfrekvens: Årsvis
Utgångsläge: Mätning 2019 (49) 
Ägare: VD
Driver: HR-chef

Planerade aktiviteter
• Individuell kompetensutvecklingsmall för 

alla medarbetare
Ansv HR-chef
Klart 20200630

• Ny utvecklingssamtalsmall med större 
fokus på mål och utveckling
Ansv. HR-chef
Klart 20200630

• Utveckla introduktionsprocessen för nya 
medarbetare
Ansv HR-chef
Klart 2020901

• Alla kan prya hos en kollega, ta fram 
system och riktlinjer för detta
Ansv HR-chef
Klart 20200831

Kommentar till utfall
• Då index för ”sammantaget en bra arbetsplats” mäts årsvis 

kommer uppföljning att göras på de aktiviteter som planeras 
genom hela organisationen

• …
• …

40
45
50
55
60
65
70
75

Index bra arb.plats Mål TBD

Genomförda aktiviteter
• Alla medarbetare intern mötesfri dag 

i veckan
Pilot Q1. Pilot är gjord, utvärdering 
pågår
Ansv VD
Klart 20200331

• Synliggöra/visualisera våra förmåner
Ansv Kommunikationschef
Klart 20200331

• Medarbetarundersökning ”minienkät” 
genomförd 9+1 fråga. 
Ansv HR-chef
Klart 20200524

Sammantaget en mkt bra arbetsplats GPTW
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad



Information
Definition mål: Budget EBT, 31 
Msek 2020 
Mätfrekvens: 
Prognosuppdatering varannan 
månad
Utgångsläge: dec 2019
Ägare: VD
Driver: Ekonomichef

Planerade aktiviteter
• Effektivitet, definiera mål och mätsätt

Ansv Ekonomichef
Klart 20200930

• Benchmarking av effektivitetsmätsätt, best 
practise
Ansv Ekonomichef
Klart 20200930

• Öka uthyrningsgraden av egna lokaler.
Sätt referensvärde 20200101
Ansv Marknadschef
Klart 20201231

• Identifiera/utred vilka varor & tjänster som 
köps utanför avtal för att i steg 2 upprätta 
ramavtal
Ansv Ekonomichef
Klart 20200930

• Ta fram projektmodell för interna projekt
Ansv VD
Klart 20200430

• Utbildning av interna projektledare i 
projektledning
Ansv HR-chef
Klart 20200930

Kommentar till utfall
• Ev avvikelser mot budget ska motiveras
• …
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Resultat EBT Utfall Prognos EBT Mål

Genomförda aktiviteter
• Referensvärde 

hyresbortfallskostnader är 
definierad via KPI:er på 
kundcenter

• …
• …

Ekonomi resultat
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad



Information
Definition mål: CSR Agenda, 
genomförande av aktiviteter 
Mätfrekvens: Månadsvis
Utgångsläge: Avsaknad av CSR 
agenda 
Ägare: VD
Driver: Kommer att utses

Planerade aktiviteter
• Definiera en hållbarhetsagenda och 

långsiktiga mål
Ansv Kommer att utses
Klart 20200630

• Producera en hållarhetsrapport 
enligt GRI
Ansv Kommunikationschef
Klart 20201231

• Ta fram en hållbarhetsstrategi
Ansv Kommer att utses
Klart 20200930

• Implementera digital strategi
Ansv IT-chef
Klart 20200630

Kommentar till utfall
• Mätningen avser genomförda planerade aktiviteter inom området 

CSR 2020, ackumulerat
• Planering av benchmarking CSR för LG pågår, besök av 

Stångåsstaden och Lejonfastigheter 3 mars
• Framtagande av CSR strategi pågår, väsentlighetsanalys startad

0
1
2
3
4
5
6

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

CSR aktiviteter Mål

Genomförda aktiviteter
• Benchmarking best practise inom 

CSR är gjord på Stångsåstaden och 
Lejonfastigheter i Linköping
Ansv VD
Klart 20200415

• …
• …

CSR (Hållbarhet)
Bedömt
ÅrsutfallAktuell

Månad
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Ekonomisk rapport för tertial 1, 2020 
 

 
 
Summering av tertial 1 
Hur summerar man detta väldigt ovanliga och fullständigt udda första tertial år 2020? 
I stort är bolaget väldigt lite ekonomiskt påverkat av de effekter som uppstår av den 
pågående pandemin.  
De i bolaget som märker av att livet inte är sig likt är all vår personal som möter våra 
kunder. Kunder kan bara besöka oss på Viskaholm efter att ha bokad tid. Även vår 
felavhjälpning är neddragen till att endast åtgärda akuta fel och då endast efter tidbo-
kade besök. 
Den administrativa personal, som har arbetsuppgifter som går att utföra utanför kon-
toret, växlar mellan att jobba på kontoret och hemifrån.  
 
Vår prognos för året, före skatt och nedskrivning av bokfört värde på fastighet, är 
sämre än budget. Budgeten uppgår till 31,1 Mkr och prognosen till 28,1 Mkr, totalt 
3,0 Mkr sämre.  
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Resultat 
 
Hyresintäkter 
Bolaget har, efter redovisning av budget 2020 till ägaren, slutit ett 12-månaders avtal 
med Hyresgästföreningen som innebär en hyreshöjning med 2,15 % från 1 februari 
2020. Totalt innebär det att bolagets hyresintäkter blir 6,5 Mkr bättre än inrapporterad 
budget. Vi beräknar att vi kommer att ha 1,6 mkr ytterligare i intäkter från standard-
höjningar i form av kök- och badrumsrenoveringar samt 0,9 mkr i fakturerade skador. 
Totalt ökar intäkterna i bolaget med 9,0 mkr jämfört med budget. 

Vakanser Lägenheter 
Antal vakanta lägenheter var per 1 maj 39 stycken varav 11 var uthyrningsbara. Fö-
regående år samma period var 31 vakanta varav 4 uthyrningsbara. Vi har per samma 
datum 19 avställda lägenheter i avvaktan på renovering eller ombyggnation.  
 
Antal vakanta studentrum var per 1 maj 14 stycken. Antalet studentlägenheter var 
fler än normalt då ca 20 utländska studenter valde att åka hem till sina hemländer i 
början av Corona-tiden.  

Vakanser Lokaler 
Prognos för vakanser lokaler är lägre än budget. En orsak är att vi bygger om flera 
lokaler till lägenheter, totalt blir det ett tillskott med 15 nya lägenheter under året. 
 
Kostnader 
Hittills har årets kostnader tyvärr visat en fortsatt hög nivå på reparationer. Vi har 
skador i form av bränder och vattenläckage. Vi drabbas fortsatt av kostnader för re-
parationer efter inbrott och skadegörelse samt kraschade lägenheter. Totalt rör det 
sig om ökade kostnader med 5,8 mkr i prognos jämfört med budget. 
 
Vi har i bolagets reviderade budget satt av ytterligare 5,0 mkr i lägenhetsunderhåll 
men pga av 2 månader utan något underhåll är nu avsättningen reviderad till 1,4 mkr 
mer i år. Återstår att se hur Corona kommer att påverka bolagets verksamhet efter 
sommaren.  
 
Lägre taxebundna kostnader väger inte riktigt upp för de ökade kostnader bolaget 
har i övriga omkostnader såsom IT, konsulter och personalkostnader. Totalt ökar 
kostnaderna med ytterligare 1,3 mkr mot budget. 
 
Utrangeringar 
Beroende på vilka renoveringsprojekt vi genomför under ett år påverkas vårt resultat 
av utrangeringar då den komponent som ersätts inte är fullt avskriven. Vi har i budget 
2020 och i prognos 2020 en total utrangeringskostnad på 2,5 mkr. 
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Finansnetto 
Finansnettot i prognosen för år 2020 uppgår till 29,7 mkr, 3,6 mkr sämre än budget.  

Upplåningen har under tertialet inte ökat då vi har stoppat ett antal projekt, främst 
badrum- och köksprojekt. Vårt störta pågående projekt under året, nyproduktion på 
Regementsstaden, har startat senare under året än budgeterat men är igång. 

I vår helårsprognos har vi minskat upplåningen mot budget med 100 mkr men pga 
högre ränta än den budgetränta som Borås Stads internbank har satt får vi ett re-
sultattapp med 2,0 mkr mot budget. Lägre takt på våra ny- och ombyggnadsprojekt 
innebär att vi inte kan debitera denna typ av projekt lika mycket i internränta och det 
påverkar vårt resultat negativt med 1,5 mkr. 

Vår totala lånevolym uppgick till 2 823,2 mkr per 30 april 2019 jämfört med 2 803,3 
vid årsskiftet. Genomsnittsräntan inklusive ränteswappar har i tertialet varit 1,16 % 
vilket är sämre än genomsnittsräntan för år 2019 som uppgick till 1,02 %.  

Per 30 april 2020 var 12,4 % av vår lånevolym räntesäkrad. Motsvarande siffra i års-
bokslutet var 11,9 %. 
 
 
Fastighetsförvaltning 
 
Fastighetsaffärer 
Under tertial 1 har bolaget genomfört ett antal fastighetsaffärer. 
 

• På Norrmalm ligger Marsken 1, 2 och 3 som vi tillträdde 1 februari 2020. De 
tre fastigheterna kommer att med tiden rivas och ersättas av ny byggnad inne-
hållande 70 lägenheter. 

 
• Borås Glesvingen 17, Knalleland, tillträder vi efter att ny detaljplan för fastig-

heten har ägt laga kraft dock tidigast 1 februari 2021. Tanken är att här bygga 
102 studentlägenheter i befintlig byggnad. 
 

• Borås Osdal 3:3, även kallad ”Överstevillan” med tillträde den 1 juni 2020. Be-
fintlig byggnad kommer att renoveras och på den köpta marken kommer det 
att byggas ca 60 lägenheter, bland annat i form av radhus. 

 
Under året pågående projekt 
Just nu är vår möjliga ny- och ombyggnationsportfölj rätt välfylld. Beroende på om-
ständigheter som vi inte styr över kommer tiden det tar för att genomföra de olika 
projekten att påverka hur de blir verkställda. 
 

• I mars - april flyttade nya hyresgäster in i vårt nybyggda höghus på Hulta Torg. 
Hela huset, bestående av 112 lägenheter, var fullt uthyrt vid inflytt.  
 

• Under året bygger vi om flera lokaler till totalt 15 nya lägenheter beräknade att 
vara inflyttningsklara innan årsskiftet. 
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• Kasernen 1 är upphandlad och byggnation har startat. När fastigheten är klar 

kommer den att innehålla 144 nya lägenheter i den nya stadsdelen Rege-
mentsstaden. 

Övrigt planerat underhåll i form av badrum- och köksrenoveringar är för tillfället stop-
pade pga. Corona. Vi har istället ställt om och fokuserar på att genomföra ett antal ut-
omhusprojekt, tvättstuge- och fasadrenoveringar. 
 
Uppkommen situation 
Våren 2019 stod ett av våra ombyggnationsprojektet klart. 33 nya lägenheter på Våg-
längdsgatan 19 var inte bara kraftigt försenade utan kostnaden för projektet hade 
också rusat iväg. Då vår entreprenör Fristad Bygg inte ville vara med i den utredning 
som vi påbörjade, om vi inte att betalade de 23 mkr som vi höll inne, valde Fristad 
Bygg att stämma AB Bostäder. 
  
I tertial 1 2020 har arbetet fortsatt med att reda i det material vi har fått fram och i vil-
ket material vi inte har fått fram. Ett försök till medling har framförts av AB Bostäder 
till Fristad Bygg under en förhandling i Borås Tingsrätt men det avvisades utan fort-
satt diskussion av motparten. Nästa steg är en trolig rättegång om inte parterna ev. 
kan enas om förlikning av tvisten. En rättegång kan i bästa fall ske inom ett år. 
 
I årsbokslutet per 31 december 2019 gjorde bolaget en nedskrivning på 30 mkr avse-
ende den renoverade fastigheten på Våglängdsgatan 19. 
 
 
Corona 
 
Vidtagna åtgärder 
Trots den aktuella situation hela världen har drabbats av, pandemin Covid-19, har 
bolaget naturligtvis blivit påverkat men än så länge i ringa omfattning ekonomiskt. För 
att se till att verksamheten ska kunna fungera så normalt det går och att våra hyres-
gäster ska få den bästa möjliga service som vi kan erbjuda i dessa tider med isole-
ring har följande åtgärder vidtagits. 
 

• Dagligt Puls-möte med samtliga chefer 
• De som har möjlighet att jobba från bostaden gör det 
• Utglesat med platser i egna lunchrum 
• Endast akut felavhjälpning 
• Endast felavhjälpning med bokade besök där hyresgästen får frågan om alla i 

lägenheten är friska. Vid osäkerhet uppmanas hyresgästen antingen att gå ut 
eller hålla sig i ett annat rum. 

• Stopp av allt underhåll såsom tapetsering och målning i bebodda lägenheter 
• Stopp av större renoveringsprojekt som påverkar de boende i lägenheter t.ex. 

köks- och badrumsrenoveringar 
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• Information om att tvätta händer och hålla avstånd finns uppsatt i samtliga 
trapphus 

• Uppstart av stadsodlingar men utan stormöten 
• Samtliga aktivitetsdagar i våra områden inställda 
• Vi efterskänker 50% av hyran till våra lokalhyresgäster under april – juni. Dock 

inte verksamhetslokaler och föreningar. 
• Kundcentret på Viskaholm är stängt för besökare, endast bokade besök 
• Samtliga nya hyresgäster som inte har betalt sin hyra kontaktas innan den 

obetalda hyran skickas på inkasso 
• Utländska studenter har fått sin uppsägningstid förkortad från tre månader till 

en månad 
 
Ekonomisk påverkan 
Vi har gjort ett antal aktiviteter men den ekonomiska påverkan på bolaget är på kort 
sikt marginell. De pengar vi sparar på att inre underhåll och renoveringsprojekt inte 
genomförs tar vi chansen att använda till andra utvändiga renoveringsprojekt t.ex. 
rusta upp lekplatser, tvättstugor. 
 

 
Beroende på hur länge vi måste hålla upp med underhåll i lägenheter kommer belop-
pet vi ”sparar” att öka. Dock kan vi inte starta för många andra projekt för sent under 
året då de riskerar att inte hinna bli klara och därmed påverka nästa års resultat.  
 
Vi har inte heller beaktat i vår prognos det faktum att det till dags datum är få som 
inte kan betala sin hyra. Ökar det antalet slår det direkt på vårt resultat pga de regler 
vi har för reservering av osäkra fordringar. 
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Övrigt 
 
Styrelsens arbete under perioden 
Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget rapportera om vilka stora frågor som styrel-
sen har arbetet med under perioden. 
 
En arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar i AB Bostäder i Borås har under 
perioden arbetet med att definiera och precisera det av styrelsen antagna målet ”Di-
versifierat bostadsbestånd”.  
 
Presidiet har under perioden avslutat rekryteringen av ny VD, Mikael Hansson. Mi-
kael börjar på bolaget i juni och tar över rollen som VD efter sommaren i mitten av 
augusti. I övrigt inga stora fråga som styrelsen har arbetat med. 



Riskidentifiering



Riskanalys AB Bostäder i Borås

Konsulter EY

Genomförs i 2 steg:

1. Verksamhetsövergripande riskanalys där verksamheten med 
stöd från EY identifierar risker och utvärderar dessa.

2. Utveckling av en riskpolicy som styr hur bolaget ska arbeta 
med riskhantering kontinuerligt liksom stöttning vid 
utveckling av en ny intern kontrollplan som utgår från 
resultatet från riskanalysen.

Riskidentifiering







Exempel på riskuniversum



Tidplan steg 1

1. Planering: 
• Vecka 22, 25 maj: uppstartsmöte med EY och Annica

2. Identifiera och gruppera:
• Vecka 23-24: intervjuer med ledningsgrupp samt ytterligare några utsedda

3. Utvärdera och analysera
• Vecka 26, 24 juni: workshop med EY och de intervjuade

4. Rapportering och åtgärder
• Vecka 27: en sammanställd rapport över identifierade risker till ledningsgrupp 

och styrelse



Tidplan steg 2

Genomförs efter sommaren

1. Riskpolicy

2. Intern kontrollplan

3. Beslut i styrelse



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 13 maj 2020 kl. 09.45 - 11.25  
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande - med via Teams 
Oliver Öberg, (M), förste vice ordförande - med via Teams 
Linda Ikatti (S), andre vice ordförande - med via Teams 
Bengt Engberg, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Susanne Glans, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 

direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2020 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att redogöra för effekterna av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2021. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2021-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan.  
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 



Prognosen för 2020 är inte klar än utan ska lämnas in till ägaren nästa vecka. Kostnaderna går lite upp 
och ner till följd av coronapandemin, bromsat underhåll ger lägre kostnader men andra behov gasas 
och medför ökade kostnader. Ser i stort inte att intäkterna för året påverkas. Cirka 20 företag har fått  
hyresrabatt för lokaler men det ger ingen stor påverkan. Har inte heller vakanser av kvalitativa 
studentlägenheter, där uppsägningstiden har sänkts till en månad. Därmed är det troligt att prognosen 
kommer ligga runt budgeterat resultat som är 31 mnkr. 
 
Årets hyreshöjning blev 2,15 % vilket ökade snitthyran från 1070 kr/m2 den 1 februari 2019 till 1100 
kr/m2 den 1 februari 2020. Snittet i Sverige blev en höjning med 1,95 %. De lokala 
hyresförhandlingarna avbröts. Bolaget har svårt att komma fram med sina krav när den lokala 
hyresgästförhandlaren inte har mandat att fatta beslut.  
 
Måluppfyllelse: klarar kravet för direktavkastning på 3 %, 2019 låg den 3,2 % och budgeten för 2020 
ligger på 3,1 %. Däremot har bolaget svårt att klara soliditetsmålet (bokförd) som ligger runt 18 % 
medan målet är 20 %. Bolaget menar att kravet på nyproduktion av 400 lägenheter gör att 
soliditetsmålet är omöjligt att nå. Målet för justerad soliditet som utgår ifrån marknadsvärdet nås och 
bolaget anser att det borde vara marknadsvärdet som är det intressanta att följa. Antalet nyproducerade 
lägenheter landar på 112 stycken 2020 och man klarar att leverera 400 nya lägenheter under perioden 
2019-2022. Styrelsen påtalar att ägaren bör se över kraven eftersom soliditet och nyproduktion inte går 
ihop.  
 
Investeringsplanen för 2021-2027 visar en totalsumma på nästan 3 miljarder kronor, med totalt 855 
nya lägenheter. Det är en tung investering som ska genomföras. Varje projekt ska bära sig själv för at 
genomföras, vilket innebär ett positivt kassaflöde som inte ska påverka ekonomin och inga 
nedskrivningar. Den största risken framåt är ränteläget. Kalkylräntan ligger på 4-4,5 % så det finns 
viss marginal i projekten. Många framtida projekt ligger i attraktiva lägen som minskar risken för 
nedskrivning då värdering görs utifrån marknadsläget. En rekommendation inför tilldelning i styrelsen 
är att man gör en marknadsanalys. 
 
Inför budget 2021 finns det inga siffror klara än. Resultatmålet från ägaren ligger på 40 mnkr som det 
finns en förhoppning att budgeten ska nå.  
Möjligheter framåt: rationaliseringar, digitalisering, organisation, driftnetto, hyresförhandlingar. 
Utmaningar framåt: ökad trångboddhet, ökat slitage, covid 19 innebär framflyttade projekt, kommande 
ränteökningar, höga byggpriser, ökade driftskostnader.  
 
I rådande situation riktar bolaget underhållet på mer allmänna ytor, bland annat kommer flera 
befintliga tvättstugor att renoveras. Det kräver inga projekteringar och man har ramavtal med diverse 
leverantörer som kan göra jobben.  
 
En prisdialog har förts med BEMAB gällande fjärrvärmetaxan, som kommer höjas med 1,5 % 2021. 
Bolaget vill delge ägaren att man kan tycka att den taxehöjningen kan tas av BEMABs styrelse och 
inte lyftas till KF, då det förs en prisdialog och verksamheten är marknadsstyrd.  
 
Problemet med trångboddhet är svårt att komma åt. Det krävs nyproduktion för att få till flyttkedjor. 
Omsättningen av lägenheter har legat på en stabilt låg nivå de senaste åren. Bolaget har tre personer 
som jobbar heltid kopplat till störningar. I det arbetet fångas ytterligheter upp, tex trångboddhet, 
madrassuthyrning och förbjuden andrahandsuthyrning. Bolaget har ett väldigt bra samarbete med 
berörda förvaltningar gällande sociala lägenheter.    
 
Bolaget har blivit hårt prövade gällande den återvinningscentral på Norrby som håller på att uppföras. 
Det är en liten grupp som jobbar mot dem i frågan. Viktigt att samhället står upp mot detta. 
 
Viktiga händelser: 
Marsken 1, 2 och 3 övertogs den 31/1 
Osdal övertas den 1/6 



Glesvingen, Swegmarks fastighet, övertas den 31/1 2021 
Inflyttning på Hulta Torg – många barnfamiljer som flyttat in vilket ger ett ökat tryck på förskola 
Större lägenhetsrenoveringar av ca 200 lägenheter 
Viskaholm/Västerbro – detaljplansprocess 
Byggstart för Kasernen 2 i juni 2020, där 144 lägenheter varav 48 trygghetsbostäder ska byggas 
 
VD visar de styrdokument som bolaget och styrelsen antagit och arbetar efter. Nuvarande affärsplan 
gäller för 2019-2021, så det är snart dags att påbörja arbetet med kommande periods affärsplan.  
 
Gällande organisationen informeras att en ny VD tillträder den 11 augusti. Han är redan med i vissa 
resonemang vid nyrekryteringar. Några vakanta tjänster i ledningsgruppen har tillsatts så snart är det 
full bemanning. Bengt Engberg får en senior advice roll fram till början av 2021 för att bolaget inte 
ska tappa fart i en del pågående processer.  
 
Kommunala lokalprojekt: 
Förskola på Norrby. Plan för området är på gång 
Mötesplats Sjöbo 
Utveckling av kommunal verksamhet vid Hulta Torg: tre nya förskoleavdelningar, förändring av 
fritidsgårdens lokaler, mötesplats. Detta är sista pusselbiten för att få ett helt fungerande torg. 
 
Sjöbohuset, stadsdelsutveckling.  
- Uppdatering 2021 
- Kraftsamling Sjöbo 
- bibliotek 
- fritidsgård 
- ”biograf” 
- föreningsliv 
- gemensamt café/mötesplats.  
Investering på ca 31 mnkr vilket är en hög kostnad för FoF och Kulturen. Bolaget har fått frågan om 
att vara med i investeringen men vill skicka med att bolaget endast ser ett vanligt hyresavtal för 
fastigheten, har inte möjlighet att belasta sina hyresgäster med en sådan investering. Bolaget kommer 
gärna till ett KB tillsammans med förvaltningscheferna på FoF och KUL för att visa detaljer i 
projektet.  
 
Planerad nyproduktion fördelat per stadsdel/område visas. Det står ca 32 000 personer i kö, varav en 
tredjedel är aktiva. Bolaget har tittat på vart de i kön vill bo och ser då att högst tryck finns bland annat 
i Centrum, Norrmalm och Östermalm. Kommande projekt ökar antalet lägenheter i just de uttryckta 
områdena. Bolaget tycker det är bra att få till en geografisk spridning för att kunna vara till för fler, det 
minskar också risken för nedskrivningsbehov mm. 
 
Bolaget kommer revidera sina riktlinjer för kommande bostadsproduktioner, med följande punkter: 
- I första hand prioritera produktion i stadsdelar där efterfrågan är som störst i bolagets bostadskö.  
- Prioritering av studentbostäder inom radien av 1 km från Högskolan. Antalet anpassas efter bedömd 
efterfrågan. På sikt avvecklas studentboendet på Distansgatan. 
- Utredning om förutsättningar för avtal om trygghetsbostäder i respektive projekt, i samverkan med 
VÄF. 
- Mixa lägenhetstyper/storlekar från 1-4 rum och kök, varav merparten 2-3 rum och kök. Där så är 
marknadsmässigt, även inslag av femrummare.  
- Öka genomsnittsarean i bestånden från 62 till 65 m2 över tid. 
 
Lägenhetsutvecklingen för 2020-2027 visar på en ökning av antalet lägenheter från 6 500 till 7 500. 
 
Genomgång av kommande projekt: 
Regementsstaden: Byggstart i juni av 144 lägenheter. Inflyttning 2022.  



Glesvingen 17: övertas i januari 2021. Ca 104 studentlägenheter. På väg att starta projekteringen. 
Väntar på besked från Trafikverket avseende presenterad teknisk lösning för järnvägen. 
Kronängsparken: markanvisning. Förskola och 60 studentlägenheter. Väntar på exploateringsavtal och 
hyresavtal, frågan är prioriterad. Bolaget vill ha ett tecknat hyresavtal för förskolan innan man startar 
projektet. 
Brämhult: detaljplanen är prövad men troligt att det blir vunnen laga kraftstart i höst. 4 byggnader med 
56 lägenheter. Projektering under 2021 och byggstart 2022. Planeras för trygghetsboende i en av 
byggnaderna. 
Svärdfästet: detaljplan pågår. Strategiskt läge, förtätning. Ca 60 lägenheter. Kommer troligen förvärva 
en grannfastighet.  
Solhem: pågående detaljplansprocess. Förtätning på egen fastighet. Ca 50 lägenheter med ett punkthus 
och radhus. 
Västerbro, stadsutveckling: Ut på samråd under hösten. Utmaningen är risk för översvämningar 
kopplat till Viskans läge men man tror sig ha lösningar till detta. Ca 400 nya bostäder.   
Ramnås 5 och 6: 80-100 studentlägenheter. Markanvisning: ansökan, detaljplan, byggstart 2021. 
Ligger hos Samhällsbyggnad för detaljplan. 
Kv Marsken 1, 2 och 3: Bolaget hoppas på prioriterat planarbete. 3 nya fastigheter med ca 70 
lägenheter. Beräknad byggstart 2023. När planarbetet startar vill bolaget gärna att möjligheten att 
addera ytterligare två grannfastigheter till planen prövas. 
Våglängdsgatan 151: Eventuell försäljning av byggrätterna. Ca 50 lägenheter. Skulle blanda 
upplåtelseformerna i området. 
 
Bolaget presenterar även tankar för Kristiansfält 1, Regementsstaden. Ca 60 lägenheter samt en 
Ekoby: självförsörjande (nollhus, eget VA), träbyggnation, radhus, flerfamiljshus. Beräknad byggstart 
2024. Bolaget vill gärna se en gemensam dialog med Peab och staden för utveckling av 
Regementsstaden.  
 
Hantering av coronapandemin: 
- Dagliga pulsmöten 
- Risk- och sårbarhetsanalys 
- Kontinuitetsplan för att säkerställa sitt arbete, ser att man klarar det 
- Endast bokade besök i kundcentret 
- Minimerar fysiska möten vid bla reparationer och besiktningar 
- Tillfälligt stopp av lägenhetsunderhåll 
- Personalen har roterande närvaro/arbete hemma 
- Bokade arbetsorders från 4 maj 
 
Bolaget får en fråga hur tvisten med Fristad Bygg fortlöper. Förhandlingar i Tingsrätten pågår och 
bolaget har till slutet av maj att bemöta Fristad Byggs fakturor. Man vet inte vart det landar än men 
troligtvis kommer processen pågå hela 2020.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 
 
 
 



5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Bolagen i den kommunala organisationen 

I ägardirektivet framgår: ”Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga 
verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i 
samband med extraordinära händelser i kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.” 
 

Bolaget ombeds beskriva vad bolaget gör idag och vad som kan göras framöver för att 
tillföra koncernnytta i extraordinära tider. 

 
o Bolagets budget   

I ägardirektivet framgår: ”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret 
också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram 
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i 
samband med budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Portföljutvecklingen visar en nyproduktion av 400 lägenheter under mandatperioden, alla kanske inte 
kommer vara färdigställda men finnas inplanerade. Bolaget menar att det är viktigt att planarbetet 
hänger med för att möjliggöra projekten. 
 
Ägarens mål för bolaget?  
Aktiv part i samhällsbyggnadsutvecklingen 
Markanvisningar/ökat byggande. Bolaget vill ha större fokus på markanvisningar framåt. Vill också 
vara med i fortsatt utveckling av Regementsstaden. 
 
Bolaget skickar även med en hållbarhetsutmaning - individuell mätning av hushållsavfall för alla 
boråsare. Det skulle skapa incitament för boråsarna att minska sitt avfall.  
 
Styrelsen ger till sist en uppmaning till staden. Det finns en tröghet med att få fram avtal och 
detaljplaner, viktigt att det arbetet flyter på för att bolagets planer ska kunna fortskrida. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 6 december kl. 9.45 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och särskilt Bengt Engberg för ett gott arbete, och 
avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



 

 
 
 
Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-06-15 
Diarienummer 

Dnr KS 2019-0528 1.1.1.1 

 

 
 

 

 
                     Kommunstyrelsen 

                    501 80 Borås 

 

 
 
 
 
 
 
Remissvar – Nollvision mot hemlöshet i Borås 
 
Bolaget har idag goda rutiner och samarbete med stadens sociala 
myndigheter, gällande vräkningsförebyggande arbete, där vi har en 
nollvision för barnfamiljer.  
 
Bolaget har också avtal med staden gällande sociala kontrakt. Antalet 
kontrakt varierar över tid, beroende på efterfrågan och tillgång.  
 
Vi ser därför inte att det finns behov av ytterligare förtydligande i vårt 
ägardirektiv. 
 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
 
Roland Andersson  Bengt Engberg   
Ordförande   VD 



 

 
 
 
Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-06-15 
Diarienummer 

Dnr KS 2020-1396 

 

 
 

 

 
                     Kommunstyrelsen 

                    501 80 Borås 

 

 
 
 
 
 
 
Remissvar – Borås Stads energi- och 
klimatstrategi 
 
AB Bostäder i Borås styrelse har inget att erinra om remissförslaget, Borås 
Stads revidering av energi- och klimatstrategi och ställer sig därmed positiv 
till förslaget.  
 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
 
 
Roland Andersson  Bengt Engberg   
Ordförande   VD 
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Riktlinjer för nyproduktion av bostadsbyggnation 

 

Inledning  

Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer från 2012-10-29 och gäller tillsvidare. 

För perioden fram till och med 2027, planerar bolaget en produktionsnivå på ca 900 nya 
bostäder. Nedanstående riktlinjer ska vara vägledande vid genomförande av varje enskilt projekt. 
Riktlinjerna ska ses som en lägsta nivå. Ambitionsnivån kan ligga på en högre nivå i enskilda 
projekt, där så efterfrågan och betalningsvilja finns. 

Miljömål  

• Energiprestanda = 45-60 kWh/m²/år (faktisk förbrukning).  
• Täthetskrav enligt europastandard EN 13829:2000 på minst 0,25 l/s  
• Energiprestanda- och täthetskrav innebär att kök förses med kolfilterfläktar  
• Materialval, lägst klass C – SundaHus (Klass B, där så är möjligt) 
• Hissar, vitvaror skall vara klass A  
• Solcellspaneler på yttertak, för elproduktion 
• Individuell mätning och debitering (IMD) – För kall- och varmt vatten, samt hushållsel och 

Elbilsladdstolpar 
• Konstruktions- och materialval skall beaktas i ett 50-årsperspektiv. Detta innebär att 

längsta möjliga livslängd skall eftersträvas i prioriteringen gällande underhållsåtgärder 
och reinvesteringsbehov i framtiden och systemlösningarnas miljöpåverkan  

• Gemensamhetsutrymmen som t ex trapphus, utvändiga miljöer skall utformas på ett 
sådant sätt att skötsel av dessa ytor kan genomföras effektivt och miljövänligt sätt  

 

Inomhusmiljö  

• Akustik, byggnaden skall vara i ljudklass B mellan lägenheter, övrigt ljudklass C.  
• Attraktivt wc/dusch och tvätt, anpassas efter målgrupp och ekonomiska förutsättningar.  
• Moderna och tidsenliga kök anpassas efter målgrupp och ekonomiska förutsättningar. 
• Bra förvaringsmöjligheter skall vara tillgodosedda, klädkammare skall eftersträvas. 

 

Utomhusmiljö  

• Samtliga bostäder skall vara försedda med balkong, uteplats eller terrasser. 
Studentbostäder och små lägenheter kan undantagas. 

• Eftersträva förutsättningar för odlingslotter där så är möjligt.  
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Övrigt 

• 5-stjärnig Bokvämt-certifiering (Borås Stads certifiering), exklusive studentlägenheter. 
• I standarden ska ingå fiberanslutning för kommunikation (TV, Telefoni och Bredband), 

med anpassning till morgondagens teknik.  
• Digitala trapphusskärmar, för information och hyresgästlista, kopplat till affärssystemet. 
• Parkeringsanläggning förses med möjlighet för hyresgäster att kunna ladda el- och 

hybridbilar. 
• Kundperspektivet ska alltid vara i fokus. I första hand prioritera produktion i stadsdelar där 

efterfrågan är som störst i bolagets bostadskö.  
• Mixade lägenhetstyper/storlekar från 1 – 4 RK, varav merparten 2 – 3 RK. Där så är 

marknadsmässigt, även inslag av 5 RK. 
• Trygghet/säkerhet ska vara prioriterat, både i lägenheten och i övriga miljöer. 
• Prioritering av studentbostäder inom radien 1 km från Högskolan. Antalet anpassas efter 

bedömd efterfrågan. På sikt avvecklas studentboendet på Distansgatan. 
• Utredning om förutsättningar för avtal om trygghetsbostäder i respektive projekt, i 

samverkan med Vård- och Äldreförvaltningen/nämnden.  
• Öka genomsnittsarean i bestånden från 62 till 65 m² över tid. 
• Respektive projekt ska marknadsvärderas innan styrelsen beslutar om tilldelningsbeslut 

av entreprenaden. Detta för att säkerställa att bolaget inte ska riskera en nedskrivning. 

Resultatet efter varje enskilt projekt ska utvärderas, utifrån ovannämnda riktlinjer. Utvärderingen 
ska redovisas styrelsen löpande efter varje genomfört projekt. 

 



GENOMFÖRANDEAVTAL 
avseende fastighetsrättsliga åtgärder på Norrby 
 

1. Parter 
 
Ägare till fastigheten Borås Norrby 1:1 
 
Borås Stad  Org. Nr: 212000-1561 
501 80 Borås 
 
nedan kallad Kommunen 
----------------------------------------------------------------- 
Ägare till fastigheten Borås Bagaren 1 
 
AB Bostäder i Borås             Org. Nr: 556024-8782 
Box 407 
503 12  Borås  
 
nedan kallad AB Bostäder 
 
 

2. Bakgrund 
 
Kommunen har upprättat en ny detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. se bilaga 1. Detaljplanen 
fick laga kraft den 202x-xx-xx.  
 
Genom detaljplanen har en byggrätt skapats som möjliggör byggnation av en ny förskola med sex 
avdelningar och studentbostäder ovanpå. Ett annat syfte med detaljplanen är att Kronängsparken 
ska kunna utvecklas till en stor och sammanhållen park. I Kronängsparken, i anslutning till 
förskolan och studentbostäderna, ska Kommunen anlägga en yta för lek och aktivitet, som avses 
samutnyttjas med förskolan. Projektet innebär att trafik och parkeringssituationen i området 
förändras vilket i hög grad påverkar AB Bostäder. 
 
Kommunen och AB Bostäder äger de fastigheter som ligger inom detaljplaneområdet. Det 
område som ska bebyggas med förskola och studentbostäder (SDB) och det område som ska 
utgöra en del av Kronängsparken och som i detaljplanen beskrivs som en yta för ”liv och rörelse”, 
ligger både inom Kommunens och AB Bostäders fastigheter. 
 
I juni 2019 tecknade Parterna en avsiktsförklaring i syfte att beskriva och formalisera de 
fastighetsrättsliga åtgärder som Parterna har kommit överens om ska genomföras för att 
möjliggöra detaljplanens intensioner. Detta genomförandeavtal syftar till att konkretisera och 
reglera hur delar av åtgärderna som beskrivs i avsiktsförklaringen ska genomföras.  
 

3. Byte av mark 
 
Överlåtelser 
Området för förskola och studentbostäder ska styckas av från båda fastigheterna Norrby 1:1 och 
Bagaren 1 för att bilda en ny fastighet. Kommunen överlåter ca 3223 m2 av Norrby 1:1 som ligger 
inom området till AB Bostäder, område A på bilaga 2.  



 
Den del av AB Bostäders fastighet Bagaren 1 som ska utgöra allmän plats för parkändamål, 
område B på bilaga 2, ska överföras till Kommunens fastighet Norrby 1:1 genom 
fastighetsreglering. AB Bostäder överlåter ca 1419 m2 av Bagaren 1 till Kommunen. 
 
De delar av Kommunens fastighet Norrby 1:1 som ska utgöra kvartersmark för bostadsändamål, 
område C och D på bilaga 2, ska överföras till AB Bostäders fastighet Bagaren 1 genom 
fastighetsreglering. Kommunen överlåter ca 674 m2 av Norrby 1:1 till AB Bostäder. 
 
Tillträde 
Parterna är medvetna om att formellt tillträde till områden som ska överföras sker när 
förrättningen har vunnit laga kraft. Parterna ska dock medge varandra tillträde till respektive 
område i förtid om avsikten med tillträdet är att genomföra åtgärder enligt detta avtal. 
 
Ersättning 
Förutsatt att AB Bostäder bär kostnaderna för flytt av ledning och sanering enligt punkt 4 och 5 
nedan, är parterna överens om att AB Bostäder ska ersätta Kommunen med 1 580 000 kronor för 
markbytet. Ersättning erläggs inom 30 dagar efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft. 
 
Fastighetsbildning 
Marköverlåtelserna har reglerats i separat överenskommelse om fastighetsreglering, som ska 
biläggas till ansökan om fastighetsbildning till Lantmäterimyndigheten, Bilaga 3. Kommunen 
ansöker om lantmäteriförrättning. Kommunen bekostar fastighetsbildningen. 
 
Områdenas skick 
Det område som överlåts från AB Bostäder till Kommunen överlåts i befintligt skick. AB 
Bostäder garanterar att området inte belastas av servitut eller andra nyttjanderätter. 
 
De områden som överlåts från Kommunen till AB Bostäder överlåts i befintligt skick och med de 
brister som framgår av punkterna 4 och 5 nedan. Inom samtliga områden finns allmänna 
underjordiska ledningar.  AB Bostäder har tagit del av ledningskartor och godtar det skick 
områdena befinner sig i vid tillträdet samt avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
Kommunen på grund av fel och brister i de överlåtna områdena. 
 
 

4. Flytt av ledning 
Inom byggrätten där AB Bostäder ska bygga förskola och studentbostäder ligger allmänna VA-
ledningar tillhörande Borås Energi & Miljö AB (BEM). Ledningarna försörjer bostäderna på AB 
Bostäders fastighet Bagaren 1. Ledningarna behöver flyttas för att byggrätten ska kunna utnyttjas 
maximalt. AB Bostäder bekostar flytt av ledningarna.  
 
AB Bostäder träffar separat avtal med BEM om flytt av ledningar. Kommunen medger att 
ledningarna förläggs genom parken. Ledningarnas nya placering ska samordnas med Kommunens 
projektering av Kronängsparken. 

 

5. Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning (COWI projektnr. A116544), en miljöriskanalys (COWI 
projektnr. A132113) samt en åtgärdsutredning (COWI projektnr. A132117) visar att marken där 
förskolan och studentbostäderna ska byggas är förorenad. AB Bostäder förbinder sig att inhämta 
nödvändiga tillstånd för samt bekosta och utföra den marksanering som krävs för att genomföra 
byggnationen. 



 
 

6. Nyttjanderätt, tillfart till Norrbyhuset 
Förslaget till utformning av Kronängsparken innebär att besökare till Norrbyhuset inte kommer 
kunna ta sig ända fram till byggnaden med bil. Dock finns ett behov av leveranser, sophämtning 
och parkering för funktionsnedsatta i anslutning till byggnaden. Avsikten är att tillfart till 
Norrbyhuset ska ske från Dalbogatan via Bagaren 1. 
 
AB Bostäder ger Kommunen rätt att nyttja fastigheten Bagaren 1 för transporter till Norrbyhuset. 
Någon ersättning för markupplåtelsen ska inte utgå. 
 
Tillfart till Norrbyhuset kan ske genom parkeringsplatsen på Bagaren 1, bakom bostadshusen. 
Hur angöring av fordon vid Norrbyhuset ska ske samt hur fordon ska vända för att ta sig tillbaka 
till Dalbogatan, redovisas inte i planförslaget, utan får utredas och överenskommas i samband 
med projektering av Kronängsparken. 
 
 

7. Markupplåtelse för parkering utmed dalbogatan 
AB Bostäder använder idag kommunal mark mellan Dalbogatan och järnvägen för 
parkeringsändamål. Markupplåtelsen är reglerad genom polistillstånd. 
 
Parterna kommer härmed överens om att markupplåtelsen upphör att gälla från och med den 31 
december 2020. 
 
Markupplåtelsen ersätts med arrendeavtal motsvarande ungefär hälften av nuvarande upplåten 
yta, bilaga 4. Arrendeavtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021 och tecknas parallellt med 
detta avtals tecknande. 
 
Den del av nuvarande markupplåtelse som inte omfattas av det nya arrendeavtalet ska återlämnas 
i befintligt skick. 
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GENOMFÖRANDEAVTAL 
avseende fastighetsrättsliga åtgärder på Norrby 
 

1. Parter 
 
Ägare till fastigheten Borås Norrby 1:1 
 
Borås Stad  Org. Nr: 212000-1561 
501 80 Borås 
 
nedan kallad Kommunen 
----------------------------------------------------------------- 
Ägare till fastigheten Borås Bagaren 1 
 
AB Bostäder i Borås             Org. Nr: 556024-8782 
Box 407 
503 12  Borås  
 
nedan kallad AB Bostäder 
 
 

2. Bakgrund 
 
Kommunen har upprättat en ny detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. se bilaga 1. Detaljplanen 
antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28, men har ännu inte vunnit laga kraft på grund 
av överklagande från sakägare.  
 
Genom detaljplanen har en byggrätt skapats som möjliggör byggnation av en ny förskola med sex 
avdelningar och studentbostäder ovanpå. Ett annat syfte med detaljplanen är att Kronängsparken 
ska kunna utvecklas till en stor och sammanhållen park. I Kronängsparken, i anslutning till 
förskolan och studentbostäderna, ska Kommunen anlägga en yta för lek och aktivitet, som avses 
samutnyttjas med förskolan. Projektet innebär att trafik och parkeringssituationen i området 
förändras vilket i hög grad påverkar AB Bostäder. 
 
Kommunen och AB Bostäder äger de fastigheter som ligger inom detaljplaneområdet. Det 
område som ska bebyggas med förskola och studentbostäder (SDB) och det område som ska 
utgöra en del av Kronängsparken och som i detaljplanen beskrivs som en yta för ”liv och rörelse”, 
ligger både inom Kommunens och AB Bostäders fastigheter. 
 
I juni 2019 tecknade Parterna en avsiktsförklaring i syfte att beskriva och formalisera de 
fastighetsrättsliga åtgärder som Parterna har kommit överens om ska genomföras för att 
möjliggöra detaljplanens intensioner. Detta genomförandeavtal syftar till att konkretisera och 
reglera hur delar av åtgärderna som beskrivs i avsiktsförklaringen ska genomföras.  
 

3. Byte av mark 
 
Överlåtelser 



Området för förskola och studentbostäder ska styckas av från båda fastigheterna Norrby 1:1 och 
Bagaren 1 för att bilda en ny fastighet. Kommunen överlåter ca 3223 m2 av Norrby 1:1 som ligger 
inom området till AB Bostäder, område A på bilaga 2.  
 
Den del av AB Bostäders fastighet Bagaren 1 som ska utgöra allmän plats för parkändamål, 
område B på bilaga 2, ska överföras till Kommunens fastighet Norrby 1:1 genom 
fastighetsreglering. AB Bostäder överlåter ca 1419 m2 av Bagaren 1 till Kommunen. 
 
De delar av Kommunens fastighet Norrby 1:1 som ska utgöra kvartersmark för bostadsändamål, 
område C och D på bilaga 2, ska överföras till AB Bostäders fastighet Bagaren 1 genom 
fastighetsreglering. Kommunen överlåter ca 674 m2 av Norrby 1:1 till AB Bostäder. 
 
Tillträde 
Parterna är medvetna om att formellt tillträde till områden som ska överföras sker när 
förrättningen har vunnit laga kraft. Parterna ska dock medge varandra tillträde till respektive 
område i förtid om avsikten med tillträdet är att genomföra åtgärder enligt detta avtal. 
 
Ersättning 
Förutsatt att AB Bostäder bär kostnaderna för flytt av ledning och sanering enligt punkt 4 och 5 
nedan, är parterna överens om att AB Bostäder ska ersätta Kommunen med 1 580 000 kronor för 
markbytet. Ersättning erläggs inom 30 dagar efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft. 
 
Fastighetsbildning 
Marköverlåtelserna har reglerats i separat överenskommelse om fastighetsreglering, som ska 
biläggas till ansökan om fastighetsbildning till Lantmäterimyndigheten, Bilaga 3. Kommunen 
ansöker om lantmäteriförrättning. Kommunen bekostar fastighetsbildningen. 
 
Områdenas skick 
Det område som överlåts från AB Bostäder till Kommunen överlåts i befintligt skick. AB 
Bostäder garanterar att området inte belastas av servitut eller andra nyttjanderätter. 
 
De områden som överlåts från Kommunen till AB Bostäder överlåts i befintligt skick och med de 
brister som framgår av punkterna 4 och 5 nedan. Inom samtliga områden finns allmänna 
underjordiska ledningar.  AB Bostäder har tagit del av ledningskartor och godtar det skick 
områdena befinner sig i vid tillträdet samt avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
Kommunen på grund av fel och brister i de överlåtna områdena. 
 
 

4. Flytt av ledning 
Inom byggrätten där AB Bostäder ska bygga förskola och studentbostäder ligger allmänna VA-
ledningar tillhörande Borås Energi & Miljö AB (BEM). Ledningarna försörjer bostäderna på AB 
Bostäders fastighet Bagaren 1. Ledningarna behöver flyttas för att byggrätten ska kunna utnyttjas 
maximalt. AB Bostäder bekostar flytt av ledningarna.  
 
AB Bostäder träffar separat avtal med BEM om flytt av ledningar. Kommunen medger att 
ledningarna förläggs genom parken. Ledningarnas nya placering ska samordnas med Kommunens 
projektering av Kronängsparken. 

 

5. Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning (COWI projektnr. A116544), en miljöriskanalys (COWI 
projektnr. A132113) samt en åtgärdsutredning (COWI projektnr. A132117) visar att marken där 



förskolan och studentbostäderna ska byggas är förorenad. AB Bostäder förbinder sig att inhämta 
nödvändiga tillstånd för samt bekosta och utföra den marksanering som krävs för att genomföra 
byggnationen. 
 
 

6. Nyttjanderätt, tillfart till Norrbyhuset 
Förslaget till utformning av Kronängsparken innebär att besökare till Norrbyhuset inte kommer 
kunna ta sig ända fram till byggnaden med bil. Dock finns ett behov av leveranser, sophämtning 
och parkering för funktionsnedsatta i anslutning till byggnaden. Avsikten är att tillfart till 
Norrbyhuset ska ske från Dalbogatan via Bagaren 1. 
 
AB Bostäder ger Kommunen rätt att nyttja fastigheten Bagaren 1 för transporter till Norrbyhuset. 
Någon ersättning för markupplåtelsen ska inte utgå. 
 
Tillfart till Norrbyhuset kan ske genom parkeringsplatsen på Bagaren 1, bakom bostadshusen. 
Hur angöring av fordon vid Norrbyhuset ska ske samt hur fordon ska vända för att ta sig tillbaka 
till Dalbogatan, redovisas inte i planförslaget, utan får utredas och överenskommas i samband 
med projektering av Kronängsparken. 
 
 

7. Markupplåtelse för parkering utmed dalbogatan 
AB Bostäder använder idag kommunal mark mellan Dalbogatan och järnvägen för 
parkeringsändamål. Markupplåtelsen är reglerad genom polistillstånd. 
 
Parterna kommer härmed överens om att markupplåtelsen upphör att gälla från och med det 
datum som infaller det senast av (i) den 31 december 2020, eller (ii) det första månadsskiftet efter 
det att Detaljplanen fått laga kraft. 
 
Markupplåtelsen ersätts med arrendeavtal motsvarande ungefär hälften av nuvarande upplåten 
yta, bilaga 4. Arrendeavtalet ska kompletteras med arrendetiden och tecknas av parterna innan 
nuvarande markupplåtelse upphör att gälla enligt ovanstående stycke. Arrendeavtalet ska gälla från 
och med det datum som infaller det senast av (i) den 1 januari 2021, eller (ii) det första 
månadsskiftet efter det att Detaljplanen fått laga kraft. 
 
Den del av nuvarande markupplåtelse som inte omfattas av det nya arrendeavtalet ska återlämnas 
i befintligt skick. 
 

8. Förutsättningar 
En förutsättning för detta avtals giltighet är att Detaljplanen (bilaga 1) vinner laga kraft. 
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Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 

ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 

stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 

huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 

förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 

Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 

som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 

Direktionen beslutade 2019-12-06 om SÄRF:s fyra-åriga Handlingsprogram som avser åren 2020 – 

2023. Handlingsprogrammet tillsammans med denna Rambudget, kommer att vara utgångspunkt för 

höstens arbete med Verksamhetsplan och Internbudget för 2021 som i detalj kommer att beskriva 

mål och kostnadsfördelning. 

Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar som 

gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Målsättningen är att 

sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången 

och sedan 2017 har förutsättningarna grundat sig på SKR:s (Sveriges Kommuners och Regioner) 

beräkning av PKV (prisindex för kommunal verksamhet) per februari varje år. Medlemsråd 

genomfördes 2020-04-03 och där konstaterades att PKV per februari 2020 avseende 2021 är 2,8 %, 

2022 2,6 % och 2023 2,8 % samt att detta ska ligga till grund för förbundets arbete med rambudget. 

Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och i maj 2020 reviderade SKR ner PKV för 

2021 jämfört med februari då bedömningen är att löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden har 

dämpats. Förbundsmedlemmarnas ekonomichefsgrupp uppmanade därmed SÄRF att ha en lägre 

uppräkning av rambudget än vad medlemsrådet tidigare rekommenderat. 

Rambudget 2021 fastställer medlemsbidrag, fördelning av kostnader i stort samt Investeringsbudget 

2021 och beslutas av Direktionen i juni 2020. 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Rambudget 2021 2020-06-12 

Diarienummer: Reviderat: 

  

Upprättad av: Beslutad av: 

Ekonomichef Direktionen 

Målgrupp: 
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Processen för förbundets arbete med budget och verksamhetsplan ser ut så här:

 

Rambudget 2021 med planering 2022 - 2023 

Medlemsavgifter 
Förbundets intäkter består till största delen av medlemsavgifter. Därutöver tillkommer intäkter från 

särskilda avtal som vattendykning, tillsyn och tillståndshantering, automatlarmshantering och 

utbildning.  

Vid medlemskommunernas Medlemsråd 2020-04-03 presenterades ökning av rambudget med 2,8 % 

enligt SKR:s beräkning av PKV för 2021, med 2,6 % för 2022 och 2,8 % för 2023. SÄRF har en 

underfinansierad budget för 2020 med 2,2 Mnkr och ökning med PKV räcker inte för att nå en 

självfinansierad budget 2021 utan 465 Tkr skulle då finansieras med Eget kapital.  

Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och i maj 2020 reviderade SKR ner PKV  

jämfört med februari med förklaringen att bedömningen av löneutvecklingen för hela 

arbetsmarknaden har dämpats. Beräknad kostnadsminskning påverkar endast del av förbundets 

kostnader så minskningen av rambudget beräknas så att förbundets ekonomiska ställning inte 

ytterligare försämras.  

Rambudget föreslås öka med 2,4 % för 2021, med 2,2 % för 2022 och 2,6 % för 2023 men detta 

räcker inte för att nå en självfinansierad budget utan 569 Tkr för 2021, 1 378 Tkr för 2022 och 470 Tkr 

för 2023 får finansieras med Eget kapital vilket betyder en fortgående försämring av förbundets 

ekonomiska ställning. 

På agendan inför höstens medlemsråd tas frågan upp om rambudget behöver ökas utöver SKR:s 

prognos för PKV för att täcka ökande pensionskostnader men också kompensera för den ökande 

risken som befolkningsökningen med 1 % per år utgör, för att möjliggöra den räddningstjänst som 

krävs för att klara samhällets ökade komplexitet inom ramen för LSO. 

Direktionen fattar 2020-06-12 beslut om rambudget för att genomföra oförändrad verksamhet med 

befintlig organisation.  

Vid Medlemsrådet 2019-04-26 var medlemskommunerna eniga om att fr.o.m. 2020-01-01 införa ny 

fördelningsmodell enligt förslag från ekonomichefsgruppen. Modellen innebär att 9 % fördelas med 

fast belopp per medlemskommun och 91 % fördelas enligt invånarantal per 31/12 året före 

beslutsåret med en femårig övergång. 2021 är andra året och 40 % av den nya modellen ingår. 

Jan – April 

•Uppföljning 
föregående år

•Omvärldsanalys

•Vision

April 

•Medlemsråd

•PKV

April – Jun 

•Rambudget 3 år

•Investeringar

•Taxor

•Satsningar

•Besparingar

•Beslut 
Direktionen

Aug – Nov 

•Prestationsmål 
SÄRF

•Personal

•Behov/Avd.

•Aktiviteter/Avd.

•Gemensam 
prioritering

•God ekonomisk 
hushållning

•Kvalitetssäkring

•Riskanalys 

Dec – Mars 

•Verksamhets-
plan o 
Internbudget

•Beslut 
Direktionen

•Plan för Intern 
kontroll
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Medlemsavgift 2021 fördelas enligt nedan, belopp i Tkr.  

Kommun Rambudget 
2020 

Nyckel  
2020 

Rambudget 
2021 

Nyckel  
2021 

Bollebygd 8 864 5,21 % 9 300 5,34 % 

Borås 85 385 50,16 % 88 168 50,58 % 

Mark 33 384 19,61 % 32 990 18,93 % 

Svenljunga 10 472 6,15 % 10 786 6,19 % 

Tranemo 11 566 6,79 % 11 845 6,80 % 

Ulricehamn 20 548 12,07 % 21 216 12,17 % 

Summa 170 219 100,00 % 174 305 100,00 % 

Ökning   +2,4 %  

 

God Ekonomisk hushållning 
Enligt Kommunallagen 11 kap 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Undantag från detta får göras om det finns synnerliga skäl. Av budgeten ska det vidare framgå hur 

verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets 

slut.  

Rambudget 2021 räcker inte för att självfinansiering ska uppnås utan 569 Tkr finansieras med Eget 

kapital. En anledning är att kostnadsökningen för pensioner 2019 var 13 % att jämföra med höjning 

av medlemsbidraget som var 2,8 %. KPA:s prognos visar att pensionskostnaderna kommer att 

fortsätta höjas fram till 2024. Ökande pensionskostnader urholkar förbundets möjlighet till 

självfinansiering och det har uppstått ett behov av kompensation för detta från förbundets 

medlemmar. 

Lokalkostnader är en stor del av kostnaderna då det finns 24 brandstationer. SÄRF är Sveriges 

näststörsta räddningstjänstförbund avseende antalet deltidsanställda brandmän och beredskapen 

ska täcka ett stort geografiskt område. I förbundets Internkontrollplan 2020 ingår tre risker varav två 

är följande: 

 att utreda hur räddningstjänstförmågan ser ut, har vi under/över kapacitet har vi rätt 

kompetens, rätt fordon och rätt utrustning på rätt plats?  Utfallet av denna utredning kan bli 

nedskärning/besparing men kan också visa på nödvändiga omprioriteringar och/eller 

satsningar. 

 att utreda hur negativ samhällsekonomi påverkar möjligheten att utföra 

räddningstjänstuppdraget enligt LSO. 

För en fungerande verksamhet krävs fungerande materiella resurser så investeringar i fordon och 

inköp av räddningstjänstmaterial är en stor del av kostnaderna. Förbundet har lagt stort fokus på 

inköpsprocess och att inköp ska vara effektiva och långsiktiga, varje bidragskrona ska ge mesta 

möjliga utdelning. Under 2019 genomfördes en särskild granskning av SÄRF:s inköpsprocess på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Uppdraget genomfördes av  Revisionskontoret på Borås 

stad och deras bedömningar är att det finns en hög medvetenhet kring inköp och inköpsprocess 

inom förbundet samt att det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som har 

genomförts gällande avtalstrohet. Deras sammanfattande bedömning är att SÄRF i huvudsak har 

säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess. Förbundets arbete med att effektivisera och 

kvalitetssäkra inköpsprocessen fortsätter då detta är och ska vara ett pågående arbete. 
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SÄRF:s kostnad per invånare och år inom förbundets område var 806 kr för 2019 vilket betyder att vi 

är en av Sveriges billigaste räddningstjänster. Som en modern offentlig förvaltning med en 

räddningstjänst i tiden, är risk och sårbarhetsanalyser av väsentlig betydelse i ett framtidsperspektiv 

vilket kräver mer resurser än vad förbundet har tillgång att klara ekonomiskt i dag.  

Förbundet har en god ekonomisk ställning och det egna kapitalet klarar att täcka prognosticerat 

resultat för 2020 med minus 2 282 Tkr samt budgeterat underskott för 2021 med minus 569 Tkr. 

Pågående pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och SÄRF tar sitt ansvar MEN den  

nedåtgående spiralen för förbundets ekonomi kan inte fortsätta då detta innebär en fortgående 

försämring av förbundets ekonomiska ställning. 

Ekonomisk ställning 
Förbundets egna kapital uppgår efter 2019 års bokslut till 51 656 tkr och prognosen för 2020 är 

minus 2 282 tkr. 

God ekonomisk hushållning kräver ett eget kapital som täcker ansvarsförbindelses för 

pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets finansiella risker som t.ex. självrisk för stor skada. 

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 uppgår till 13 621 tkr, vilket innebär att det 

efter avdrag för ansvarsförbindelsen återstår 35 753 tkr i eget kapital. 

Eget kapital Belopp i Tkr 

Ingående balans 2020-01-01 51 656 

Prognos 2020 -2 282 

Utgående balans 2020-12-31 prognos 49 374 

Ansvarsförbindelse 2020-12-31 prognos -13 621 

Summa inkl. ansvarsförbindelse 35 753 

 

Rambudget för verksamheten 
Belopp i Tkr Internbudget 

2020  
Rambudget 

2021 
Rambudget 

2022 
Rambudget 

2023 

Verksamhetens nettokostnader -153 873 -157 612 -161 027 -165 202 

  -2,4 % -2,2 % -2,6 % 

Avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt -6 129 -6 170 -6 371 -6 563  

Övrig pension inkl. löneskatt -10 627 -8 933 -9 838 -8 885 

Ränta pension -1 871 -2 159 -2 281 -2 591 

Summa Pensionskostnader -18 627 -17 262 -18 490 -18 039 

  +7,3 % -7,1 % +2,4 % 

Summa -172 500 -174 874 -179 517 -183 241 

  -1,4 % -2,7 % -2,1 % 

Medlemsbidrag 170 218 174 305 178 139 182 771 

  +2,4 % +2,2 % +2,6 % 

Mot Eget kapital -2 282 -569 -1 378 -470 
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Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader baseras på internbudget 2020. 

Personalkostnader ingår enligt befintlig organisation och med hänsyn till att vakanta tjänster kommer 

att tillsättas 2020 men det ekonomiska utrymmet ger små eller inga utrymmen för nödvändig 

kompetensförtätning i form av utökning av antalet tjänster. 

Avskrivningar beräknas enligt långsiktig investeringsplan och förbundet tillämpar 

komponentavskrivning. 

De finansiella intäkterna avser till större delen avkastning på förbundets pensionskapital och 

likviditet och räntenivån beräknas för 2021 till 0,13 %. Förbundets medel är placerade på Borås Stads 

internbank. 

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 

tidigare avsättningar. 

Pensionskostnader 
Pensionskostnader är enligt prognos från KPA per 2019-12-31. Ny prognos kommer att beställas från 

KPA pension per 2020-08-31 och den kommer att beaktas i Internbudgeten som beslutas i december 

2020. 

KPA:s prognoser bygger på Rips17 och SKR:s bedömning av inflationstakt, ränte- och 

reallöneutveckling och pågående pandemi och negativ samhällsekonomi kommer att påverka SKR:s 

beräkning. 

Resultat 
Internbudget 2020 är underfinansierad med 2 282 Tkr och Direktionen fattade beslut 2019-12-06 att 

underskottet ska tas mot eget kapital. Detta underskott påverkar 2021 men med höjning av 

verksamhetens kostnader 2021 med 2,4 % i kombination med att Pensionskostnaderna sänks så 

stannar underskottet på 569 Tkr. Underskottet ska finansieras med Eget kapital enligt Direktionens 

beslut 2020-06-12. 

Resultatet för 2022 beräknas till ett underskott på 1 378 Tkr och för 2023 ett underskott på 470 Tkr. 

 

Investeringar 
Förbundets investeringar består huvudsakligen av nödvändiga reinvesteringar inom fordonsparken 

enligt långsiktig investeringsplan. 

Investeringsplan 2021 Belopp i Tkr 

Släck/Räddningsbil 4 200 

Lastväxlartank 1 750 

Terrängfordon 3 000 

Räddningsutrustning 1 900 

Fordon, Båt etc. 1 610 

It, Teknik 1 380 

Summa 13 840 
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Ekonomiska påverkansfaktorer eller risker 

Pensioner 
Enligt prognos från KPA pension per 2019-12-31 beräknas pensionskostnader att öka kommande år. 

Prognosen är gjord enligt Rips17 och SKR:s bedömning av inflationstakt, ränte- och 

reallöneutveckling. Det är särskilt avsättning till SAP-R (Särskild avtalspension inom Räddningstjänst) 

inklusive finansiell kostnad som prognostiseras med stigande kostnad.  

Generationsväxling pågår inom förbundet, SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) ger 

heltidsbrandmän möjlighet att under vissa förutsättningar gå i pension vid 58 års ålder. Under 2020 

och 2021 har elva heltidsbrandmän möjlighet att gå i pension.  

 

Självrisk vid stor skada 
I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 

sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på ca 4 500 tkr. 

Personalresurser 
Samhället förändras och det ställer krav på nya kompetenser inom förbundet. SÄRF är ett 

kommunalförbund, i juridisk mening en egen kommun, och ska försörja alla nödvändiga resurser med 

egna medel. Digitaliseringen av samhället innebär behov av specialistkompetens inom, och för 

räddningstjänstverksamhet i kombination av, IT och teknik.  

I Handlingsprogrammet beskrivs SÄRF:s kontinuerliga arbete mot en modern offentlig förvaltning. 

För att klara samhällets krav på en effektiv räddningstjänst i tiden, finns behov av utökad kompetens 

inom verksamhetsanalys, förebyggande arbete, arkiv och GDPR. 

Svårigheten att rekrytera RIB-personal kan medföra att SÄRF måste utöka heltidsbemanning för att 

säkra beredskapen. 

Kris och Säkerhet 
I förbundets arbete med kris, säkerhet, civilt försvar och vad som krävs av räddningstjänst under höjd 

beredskap ses behovet av att anställa en Säkerhetssamordnare som ska arbeta med förbundets kris 

och säkerhetsarbete. Tidigare har en Krisberedskapshandläggare varit anställd i förbundet och 

tjänsten fakturerades enligt avtal till våra sex medlemskommuner. Sedan 2018-01-01 är tjänsten 

vakant och förbundet önskar omförhandla avtalet så att arbetsbeskrivningen motsvarar förbundets 
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behov. Kommunernas arbete med kris och säkerhet finansieras till stor del genom statliga anslag, de 

s.k. 2:4 pengarna, som endast kommuner kan ansöka om och inte kommunalförbund. 

Låg Räntenivå 
Ränteintäkten på förbundets likvida medel är för närvarande 0,13 % för 2021 och 0,14 % fr.o.m. 

2022. 

Lokaler: Guttasjöns övningsområde 
Under 2020 och inför 2021 fortsätter arbetet med att stärka den inre som yttre miljön på Guttasjön, 

förbundets övningsområde, med planer på om- och tillbyggnad av anläggningen. Framtida 

hyreskostnader skulle öka och hur det ska finansieras ska utredas. Under 2021 finns risk för avbräck 

av verksamheten under tiden som byggnation utförs och/eller risk för ökande kostnader i samband 

med hyra av tillfälliga kontor och utbildningslokaler. 

Befintlig övningsanläggning stod klar på Guttasjön 1988, avsedd för övning och utbildning för Borås 

Brandförsvar. Sedan dess har kartan förändrats efter bildandet 1995 av Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund (SÄRF) med först fem och sedan 2010 med sex medlemskommuner. 

Ändamålet med förändringarna innebär att byggnadens potential ska medföra en förhöjd kapacitet 

att flera aktörer kan tas emot samtidigt vilket är starkt begränsat idag vilket även påverkar 

förbundets räddningstjänstpersonal.  

När Borås Stads om- och tillbyggnad av Guttasjöns administrativa byggnad är genomförd, innebär det 

att lokalerna kommer att uppfylla arbetsmiljökraven som gäller för konceptet ”friska brandmän”. 

Samma sak att personal- och bekvämlighetsutrymmen för platsbundna medarbetare får anpassade 

och arbetsriktiga arbetsplatser som särskiljs från de gemensamma ytorna. Övningsanläggningen kan 

sedermera ge ökade samverkansmöjligheter med medlemskommunerna, Polismyndigheten, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med flera. Intresset för övning, metodutveckling, 

forskning och krisberedskap fortsätter att öka generellt sett inom samhället.  

Övningsanläggningen på Guttasjön är efterfrågad av andra räddningstjänster men också av olika 

statliga, regionala, lokala och privata verksamheter och anlitas flitigt. Att den administrativa 

byggnaden moderniseras innebär att logistiken och flödet kan erbjuda fler möjligheter. Viss del av de 

ökade kostnaderna för om- och tillbyggnationen kommer att generera ökade intäkter vilket 

begränsas i nuvarande utförande. I dagsläget är det svårt att prognostisera en realistisk ekonomisk 

plan i förhållande till förändringen av lokaler, den förväntade efterfrågan men också hur effekterna 

av den pågående pandemin kan påverka i framtiden. En konsekvensanalys av den ökade 

hyreskostnaden kommer därför att arbetas fram och redovisas till SÄRF:s direktion under 2020.  

Lokaler: Brandstationer 
SÄRF äger inga fastigheter utan hyr lokalerna, till största delen av våra medlemskommuner. Enligt 

förbundsordningen ska nivån på hyran vara enligt självkostnadsprincipen.  

Underhållet är eftersatt på många stationer men framförallt finns behov av att anpassa lokalerna så 

att det finns utrymme att ta hand om kontaminerat material och att bygga könsneutrala 

omklädnings- och duschrum. För närvarande finns ingen överenskommelse mellan 

medlemskommunerna hur ökade lokalkostnader på grund av om-, till- och nybyggnation ska 

finansieras.  
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IT och Teknik 
IT och teknik tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. Dessa investeringar och kostnader 

har kort livslängd, det krävs ständiga uppgraderingar av mjukvara och hårdvaran åldras snabbt. 

Räddningscentral och larmteknik kräver anpassning till andra aktörer i samhället.  

Besparingar 2020 
I det gedigna arbetet med budget 2020 som också påverkades av att prognosen för 

pensionskostnaderna steg kraftigt inför beslutet om Internbudgeten i december 2019 genomfördes 

nedskärningar. Trots detta saknades 800 tkr för att få en budget i balans avseende verksamhetens 

nettokostnader varför ytterligare nedskärning gjordes med detta belopp. Förbundet följer 

utvecklingen noggrant under 2020 men risk är att budgeten inte kan hållas inom områden som är 

nödvändiga för kärnverksamheten, såsom inköp av räddningstjänstmateriel och fordonsreparationer.   

Befolkningsökning 
Inom förbundets område har befolkningen stigit med 1 % per år under de sista 6 åren och risk för 

olyckor har ett direkt samband med befolkningsstorlek. Händelser har ökat med 1,7 % per år under 

de sista sex åren. Förbundet har sedan flera år endast fått ökning av medlemsbidraget med PKV, som 

ska täcka kostnadsökningar såsom lönerevisioner, hyreshöjningar etc. men inte fått någon 

kompensation för att hantera fler och fler händelser. Detta innebär en ständig effektivisering och 

finansiell besparing. För varje dag som går närmar vi oss dock en gräns för hur detta ska kunna 

hanteras inom befintlig organisation. 

 

Kostnad per invånare och år 
SÄRF:s kostnad per invånare och år inom förbundets område var för 2019: 806 kr och 2018: 790 kr. 

Tillgänglig nationell statistik från Kolada visar hur kostnaden ser ut för 2018 för olika län. SÄRF:s 

kostnad per invånare är jämförelsevis väldigt låg, både jämfört med snittet per län och med snittet 

för Västra Götalands län. Förbundet har en tradition av att med begränsade resurser inom befintlig 

organisation klara utökning av verksamhet, samhällsutvecklingens förändringar och krav. Inför det 

fortsatta arbetet med budget 2021 konstaterar vi att det finns många oklara faktorer och att det för 

framtiden finns ett behov av utökning av rambudget utöver PKV.  
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Pandemi 
Pandemin Corona/Covid -19 påverkar både ekonomi och verksamhet under 2020. SKR har i maj 

reviderat ner PKV för 2021 jämfört med februari med förklaringen att bedömningen av 

löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden har dämpats.  

SÄRF fortsätter bevaka utvecklingen både för egen verksamhet och för samhället och utvärderar 

under hösten om hur detta kan komma att påverka 2021 och framtida planering. 
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SÖDRA ÄLVSBORGS 2020-06-02 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Dnr. 2020-000347 

 
 
 
 Direktionen 
 
 
RAMBUDGET SAMT INVESTERINGAR 2021 
 
I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget inom de ramar och enligt 
de riktlinjer som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. 
 
SÄRF:s medlemsråd har diskuterat budgetramen och anvisat 2,8  % enligt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).  Rådande pandemi påverkar samhällsekonomin negativt och i 
maj 2020 reviderade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ner PKV jämfört med februari. 
 
Budgetramen föreslås därför öka med endast 2,4 % och då detta inte räcker för att nå en 
självfinansierad budget föreslås att 569 Tkr finansieras med Eget kapital.  
 
Verksamhetsplan och detaljerad internbudget fastställs vid direktionens sammanträde i 
december. 
 
Samråd med fackliga organisationer har genomförts. 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
 
att fastställa budgetram för 2021 års verksamhet till 174 305  Tkr enligt bilaga med 

finansiering från eget kapital med 569 Tkr 
 
att fastställa investeringar för 2021 till 13 840 Tkr enligt bilaga 
 
att uppdra åt förbundsdirektören att upprätta verksamhetsplan med internbudget för 

2021 för beslut vid direktionens sammanträde 2020-12-11 
 



FINANSRAPPORT 2020-07-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-06-30 2020-07-31
Räntebärande likviditet*) 441,5 331,8 585,4
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 -400,5 -389,3

-externa räntebärande placeringar 313,5 218,5 219,5

-direktutlånat till bolagen 9,1 8,6 8,6

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 505,1 746,5

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 540,0 540,3
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 50 254
Kommentar: 

Den kraftiga ökningen av likviditeten beror främst på erhållna statsbidrag ca 185 mkr samt lägre leverantörsbetalningar jämfört med föregående månad.

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 200731 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,4 -0,1

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 41,2 0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 41,4 -0,2
SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 54,1 -1,0

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 31,7 0,0

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,4 0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 -8,3 18,1 -0,1

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 15,2 -0,1

320,4 -99,6 219,5 -1,3

Realiserade vinster/förluster under året 0,8

*) Som en följd av ändrade redovisningsprinciper 2019 bokfördes föregående års orealiserade vinst på 6,8 mkr som en ränteintäkt 2019.
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-06-30 2020-07-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 367,4 9 398,1
Upplåning - Borås Stad -140,9 -400,5 -389,3

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 222,8 242,3

Upplåning - Certifikat 1 300,0 1 350,0 1 350,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 4 495,1 4 495,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 4 000,0 3 700,0 3 700,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 367,4 9 398,1

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-07-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-07-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-07-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-07-31

Summa 3 150 0,0

49,9 49,2

0,73% 0,71%

2020-06-30 2020-07-31

6 867,4 6 898,1

0,05% 0,05%

0,19% 0,21%

2,63 2,52

26% 27%

2,59 2,51

2020-06-30 2020-07-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om räntan 

stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00%

BOSTÄDER 2 816,1 3 200,0 1,09% 0,37% 8,1 26%

BEMAB 3 881,1 4 747,0 2,04% 0,43% 3,4 6%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 895,0 1 200,0 0,92% 0,23% 2,4 5%

VISKAFORSH 388,4 411,0 1,01% 0,44% 1,1 54%

STADSHUSAB 196,9 204,8 0,57% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 280,4 410,0 1,06% 0,19% 0,9 8%

FRIBO 191,9 231,0 1,73% 0,42% 0,4 18%

SANDHULTSB 259,8 305,0 1,06% 0,49% 0,8 41%

TOARPSHUS 215,0 245,0 1,13% 0,49% 0,5 33%

DJURPARK 117,7 180,0 0,72% 0,00% 0,3 999%

PARKERING 99,1 150,0 0,95% 0,41% 0,3 4%

BORÅSBORÅS 7,6 22,0 0,54% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 49,3 65,0 0,54% 0,00% 0,1 999%
Summa 9 398,1 11 573,2 1,51% 0,37% 19,4

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,52 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,51 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 27% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 175% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-06-30 på nominellt 2 704,5 mkr har ett marknadsvärde på -45,6 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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