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Borås Arena 2.0 
 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att Borås Arena AB bevil-
jas utökad borgen på 7,0 mnkr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering 
och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av anläggningen Borås Arena 
och att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning för projektet som helhet. 
 
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av 
Borås Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 mnkr. Om- 
och tillbyggnaden beräknas ske i etapper under 2017 och 2018. Förslaget till om- och 
tillbyggnad omfattar bland annat en ny byggnad på Elfsborgsläktaren som möjliggör 
sammanläggning och integrering av hela arenan och dess besökare för alla typer av 
arrangemang. Tillbyggnaden på 1 330 kvm, inkluderande ett restaurangkök, blir en 
naturlig mötesplats med aktiviteter där människor kan samlas och umgås, före, under 
och efter match. Dessutom skapas en flexibel verksamhetsyta som uppgår till 1 140 
kvm. En helt ny byggnad skapas, högst upp på Sjuhäradsläktaren, som kommer att 
fungera som en sambandscentral för speaker, media och övervakning. En ny pressläk-
tare för mediabevakning samt en ny Loungevåning skapas. I övrigt moderniseras toa-
letter och andra publika faciliteter. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser initiativet som en naturlig del i att modernisera och 
förädla Arenan. Ska fotbollen i Borås vara med och konkurrera på den absoluta topp-
nivån i Sverige samt att Arenan ska vara godkänd för kommande Europaspel, så stäl-
ler det krav på en modern och tillgänglig anläggning. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena har varit ett framgångskoncept för 
både staden och IF Elfsborg. När arenan byggdes 2005 var det till en rekordlåg inve-
steringssumma på ca 115 milj kr. Föreningsupplägget har inneburit ett stort ansvars-
tagande från Elfsborgs sida och kommunen har kunnat förfoga över arenan till en 
bevisligen låg årlig kostnad. Mellan 2006 och 2016 har ett tiotal nya fotbollsarenor 
växt fram i Sverige till minst dubbelt så hög investeringsutgift än vad Borås Arena 
byggdes för. Kommunstyrelsen är således i grunden positiv till Borås Arena AB´s 
planer på att modernisera arenan och är medveten att detta kommer att påverka 
kommunens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder mellan 
kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer att öka 
får det vidare arbetet utvisa. I Kommunfullmäktiges budget för 2017 finns 5,0 mnkr 
avsatt i driftbudgeten för utveckling av idrottsanläggningar.  
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I dagsläget har Borås Arena beviljad kommunal borgen på 84,5 mnkr före denna an-
sökan. Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den kommunala 
borgen gäller följer löptiden för de lån som borgensbeviljandet avser.  
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Borås Arena AB beviljas utökad borgen på högst 7 000 000 kr för att ta fram detaljerade un-
derlag kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av anläggningen 
Borås Arena. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
 
 
 

     1 (1) 
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2016-12-13 

§ 156             2016/FF0155  821 
Borås Arena 2.0

  
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av Borås 
Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 milj kr. Om- och tillbyggnaden 
beräknas ske i etapper och under 2017 och 2018. 
 
Borås Stad ser initiativet som en naturlig del i att modernisera och förädla Arenan. Ska fotbollen i 
Borås vara med och konkurrera på den absoluta toppnivån i Sverige samt att Arenan ska vara 
godkänd för kommande Europaspel, så ställer det krav på en modern och tillgänglig Arena. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att uttala en viljeinriktning för ett 
utökat borgensåtagande för hela projektet. I dagsläget finns inga fördjupade underlag kring 
projektering, kostnader och intäkter. Av den anledningen föreslår Fritids- och folkhälsonämnden 
att i ett inledningsskede tillstyrka ett utökat borgensåtagande på 7 milj kr för att ta fram detaljerade 
underlag kring projektering och finansiering. Därefter kan Borås Arena AB precisera en 
finansieringskalkyl för de olika etapperna med tillhörande tidsplan. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Arena AB och IF Elfsborgs framställan om 
en om- och tillbyggnad av Borås Arena och föreslår att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning 
för ett utökat borgensåtagande motsvarande investeringsutgiften. I ett första skede föreslås en 
utökad borgen på motsvarande 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering och 
finansiering med tillhörande tidsplan. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-12-20  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-12-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2016-12-13 

§ 156             2016/FF0155  821 
Borås Arena 2.0

  
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av Borås 
Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 milj kr. Om- och tillbyggnaden 
beräknas ske i etapper och under 2017 och 2018. 
 
Borås Stad ser initiativet som en naturlig del i att modernisera och förädla Arenan. Ska fotbollen i 
Borås vara med och konkurrera på den absoluta toppnivån i Sverige samt att Arenan ska vara 
godkänd för kommande Europaspel, så ställer det krav på en modern och tillgänglig Arena. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att uttala en viljeinriktning för ett 
utökat borgensåtagande för hela projektet. I dagsläget finns inga fördjupade underlag kring 
projektering, kostnader och intäkter. Av den anledningen föreslår Fritids- och folkhälsonämnden 
att i ett inledningsskede tillstyrka ett utökat borgensåtagande på 7 milj kr för att ta fram detaljerade 
underlag kring projektering och finansiering. Därefter kan Borås Arena AB precisera en 
finansieringskalkyl för de olika etapperna med tillhörande tidsplan. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Arena AB och IF Elfsborgs framställan om 
en om- och tillbyggnad av Borås Arena och föreslår att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning 
för ett utökat borgensåtagande motsvarande investeringsutgiften. I ett första skede föreslås en 
utökad borgen på motsvarande 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering och 
finansiering med tillhörande tidsplan. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-12-20  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-12-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

  
 Datum 

2016-11-28 
Diarienummer 
2016/FF0155  821 

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 
Borås Arena 2.0

Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Arena AB och IF Elfsborgs 
framställan om en om- och tillbyggnad av Borås Arena och föreslår att 
Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning för ett utökat borgensåtagande 
motsvarande investeringsutgiften. I ett första skede föreslås en utökad borgen på 
motsvarande 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering och 
finansiering med tillhörande tidsplan. 
 

Sammanfattning 
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av 
Borås Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 milj kr. Om- 
och tillbyggnaden beräknas ske i etapper och under 2017 och 2018. 
 
Borås Stad ser initiativet som en naturlig del i att modernisera och förädla Arenan. Ska 
fotbollen i Borås vara med och konkurrera på den absoluta toppnivån i Sverige samt 
att Arenan ska vara godkänd för kommande Europaspel, så ställer det krav på en 
modern och tillgänglig Arena. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att uttala en viljeinriktning 
för ett utökat borgensåtagande för hela projektet. I dagsläget finns inga fördjupade 
underlag kring projektering, kostnader och intäkter. Av den anledningen föreslår 
Fritids- och folkhälsonämnden att i ett inledningsskede tillstyrka ett utökat 
borgensåtagande på 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering och 
finansiering. Därefter kan Borås Arena AB precisera en finansieringskalkyl för de olika 
etapperna med tillhörande tidsplan. 
 

Bakgrund 
Borås Arena AB och IF Elfsborg vill utveckla Borås Arena till en av Sveriges 
modernaste och tillgängliga arenor, där alla inkluderas. När arenan byggdes 2005 var 
det till en rekordlåg investeringssumma på ca 115 milj kr. Mellan 2006 och 2016 har ett 
tiotal nya fotbollsarenor växt fram i Sverige till minst dubbelt så höga kostnader än vad 
Borås Arena byggdes för.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  2 (2) 
 

  
 Datum 

2016-11-28 
Diarienummer 
2016/FF0155  821 

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 
Förslaget till om- och tillbyggnad omfattar bland annat en ny byggnad på 
Elfsborgsläktaren som möjliggör sammanläggning och integrering av hela arenan och 
dess besökare för alla typer av arrangemang. Tillbyggnaden på 1 330 kvm, 
inkluderande ett restaurangkök, blir en naturlig mötesplats med aktiviteter där 
människor kan samlas och umgås, före, under och efter match. Dessutom skapas en 
flexibel verksamhetsyta som uppgår till 1 140 kvm. 

 
En helt ny byggnad skapas, högst upp på Sjuhäradsläktaren, som kommer att fungera 
som en sambandscentral för speaker, media och övervakning. En ny pressläktare för 
mediabevakning samt en ny Loungevåning skapas. I övrigt moderniseras toaletter och 
andra publika faciliteter. 

 
Totalt sett och vid ett färdigställande beräknar Borås Arena AB att investeringsutgiften 
kommer att uppgå till ca 100 milj kr. Om- och tillbyggnaden kommer att ske etappvis. 
Borås Arena AB ansöker om ett förhöjt borgensåtagande motsvarande 
investeringskostnaden för att kunna genomföra utvecklingen av Arenan. 
 

Konsekvenser 
När Borås Arena AB kan redovisa en finansieringskalkyl med tidsplan så kan 
kostnader och intäkter särskådas och omsättas i en ny driftskalkyl.  

Samverkan 
Samverkan kommer att ske med Borås Arena AB, IF Elfsborg, Norrby IF tillsammans 
med Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 

Bilagor 
Borås Arena och IF Elfsborgs visionsskiss 
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Kommunalt anläggningslån 2017
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Kommunalt anläggningslån 2017 
 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. an-
läggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives efter 30 år. Anlägg-
ningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som på 
ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % 
av godkänd totalsumma. 

Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att bevilja anläggningslån är främst att ur 
ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar som Fri-
tids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. Normalt skall priori-
teringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara gjord och därmed inte 
överprövas av Kommunstyrelsen. Riktmärket har under en relativt lån period varit att 
det finns ett utrymme på ca 2,0 mnkr årligen att ge i anläggningslån. Det genomsnitt-
liga årsbeloppet har uppgått till knappt 2,0 mnkr de senaste fyra åren vilket då ligger 
inom den tänkta målnivån. 

Fritids- och folkhälsonämnden har för 2017 fått in 3 st. ansökningar om kommunalt 
anläggningslån. Nämnden föreslår att samtliga föreningar skall få sina ansökningar 
beviljade. Den föreslagna totalnivån är hög och beror på att Tämta Ridklubb har ett 
stort projekt inplanerat. 

 Projektkost-
nad 

Föreslaget an-
läggningslån av 
Fritids- och folk-
hälsonämnden 

Föreslaget an-
läggningslån av 
Kommunsty-
relsen (max.) 

Tämta Ridklubb 12 098 432 4 839 476 4 840 000 
FMCK Borås 2 033 163 813 265 814 000 
Elfsborg Tennis Borås 2 150 000 1 352 000 860 000 
SUMMA 17 510 595 7 004 741 6 514 000 

Tämta Ridklubb ansöker om ett anläggningslån på 4,8 mnkr för en ny ridanläggning vid 
sin befintliga anläggning i Tämta. Ridklubben avser att bygga ett nytt stall, ett nytt ridhus, 
förlänga paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en del kringarbeten för att 
kunna möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen medför. Bland annat an-
lägga en ny parkeringsplats samt en egenborrad brunn. El och belysning uppgraderas till 
att möta dagens krav för en säkrare miljö. Dessa anpassningar kommer enligt Fritids- och 
folkhälsonämnden att göra Tämta Ridklubb tillgängligare och bidra till en bättre arbets-
miljö. 

2 

 
Tämta Ridklubb har under alla år arrenderat mark, stallar samt hästar av en privat 
ägare. Detta har varit på både gott och ont för föreningen. Det har varit svårt att ut-
vecklas och växa i egen takt samt att förbättringsarbeten kring anläggningen har för-
svårats på grund av balansgången mellan det privatägda och hur mycket föreningen 
ska skjuta till. Under det senaste året har dock föreningen lyckats köpa loss mark som 
man nu vill utveckla. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att Tämta Ridklubb i 
dagsläget har mycket små möjligheter att utvecklas och växa. Nuvarande stall är inte 
godkänt av Ridsportförbundet och anläggningen lider av ett stort renoveringsbehov. 
Uteblivet bidrag påverkar föreningen i negativ inriktning då man idag har ett mycket 
positivt ledarskap med många intresserade. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att Tämta Ridklubb har ett seriöst projekt på gång och en 
finansiering som planeras utan att föreningen behöver uppta några externa lån. Ef-
tersom detta är ett ekonomiskt stort projekt är det nödvändigt att inte dra på sig stora 
kapitalkostnader. Kommunstyrelsen är positivt inställd och förordar föreningens an-
sökan under förutsättning att de övriga finansiärerna ger sitt godkännande till pro-
jektet.  
 
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån på 0,8 mnkr för asfaltering på Borås 
Motorstadion. FMCK bedriver motorsport på både två och fyra hjul på motorbanan i 
Gäddered i Svaneholm. På senare år har intresset för Karting ökat på grund av ökad 
tillgång även till inomhuskarting. Kartingbanan i Gäddered är i så dåligt skicka att det 
inte längre går att köra på den, det är 21 år sedan det lades ny asfalt. I samband med 
asfalteringen kommer föreningen även att uppdatera sina curves vilket är den del av 
banan som markerar innerdelen av svängen.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till föreningens initiativ. Det är också en 
förutsättning för föreningen att kunna växa och tilltala fler inom motorsporten. Den 
totala investeringen är 2 033 163 kr och ett anläggningslån från Borås Stad på 813 265 
kr kommer att kompletteras med ansökan om medel från arvsfonden. Kommunsty-
relsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag att bevilja föreningen anlägg-
ningslån.  
 
Elfsborg Tennis ansöker om ett anläggningslån på 860 tkr för att kunna fullfölja den 
etappindelade utbyggnaden av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan. Elfsborg Tennis 
Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för anläggande av fyra 
nya tennisbanor och två nya padelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden be-
räknades då uppgå till 6 529 tkr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg. 
Anläggningslån för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 med 1 260 tkr 
och borgen gavs för externt upptaget lån på 1 500 tkr. 
 
Elfsborg Tennis hade då en ambition att bygga nya tennisbanor i två steg, dels under 
2016 och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga hela 
anläggningen på en gång. Under handläggningens gång har föreningen kommit in 
med en reviderad ansökan där bl.a. en padelbana är borttagen vilket innebär en lägre 
total investeringsutgift och därmed en lägre kommunal insats. Båda etappernas totala 
investeringsutgift beräknas nu till 5 300 tkr vilket är 1 230 tkr lägre än tidigare ansökt.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden menar att det finns starka skäl att bevilja föreningen 
anläggningslån även för steg 2 för att färdigställa anläggningen. Banorna kan stå fär-
diga i maj 2017 och kan då användas i samband med SM-veckan 2017. Föreningen 
har fått klartecken att arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM under SM-veckan. 
Föreningen har också ambitionen att ta upp rullstolstennis som en gren i den ordina-
rie verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan. Kommunsty-
relsen är av samma uppfattning och föreslår Kommunfullmäktige att dels bevilja ett 
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Tämta Ridklubb har under alla år arrenderat mark, stallar samt hästar av en privat 
ägare. Detta har varit på både gott och ont för föreningen. Det har varit svårt att ut-
vecklas och växa i egen takt samt att förbättringsarbeten kring anläggningen har för-
svårats på grund av balansgången mellan det privatägda och hur mycket föreningen 
ska skjuta till. Under det senaste året har dock föreningen lyckats köpa loss mark som 
man nu vill utveckla. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att Tämta Ridklubb i 
dagsläget har mycket små möjligheter att utvecklas och växa. Nuvarande stall är inte 
godkänt av Ridsportförbundet och anläggningen lider av ett stort renoveringsbehov. 
Uteblivet bidrag påverkar föreningen i negativ inriktning då man idag har ett mycket 
positivt ledarskap med många intresserade. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att Tämta Ridklubb har ett seriöst projekt på gång och en 
finansiering som planeras utan att föreningen behöver uppta några externa lån. Ef-
tersom detta är ett ekonomiskt stort projekt är det nödvändigt att inte dra på sig stora 
kapitalkostnader. Kommunstyrelsen är positivt inställd och förordar föreningens an-
sökan under förutsättning att de övriga finansiärerna ger sitt godkännande till pro-
jektet.  
 
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån på 0,8 mnkr för asfaltering på Borås 
Motorstadion. FMCK bedriver motorsport på både två och fyra hjul på motorbanan i 
Gäddered i Svaneholm. På senare år har intresset för Karting ökat på grund av ökad 
tillgång även till inomhuskarting. Kartingbanan i Gäddered är i så dåligt skicka att det 
inte längre går att köra på den, det är 21 år sedan det lades ny asfalt. I samband med 
asfalteringen kommer föreningen även att uppdatera sina curves vilket är den del av 
banan som markerar innerdelen av svängen.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till föreningens initiativ. Det är också en 
förutsättning för föreningen att kunna växa och tilltala fler inom motorsporten. Den 
totala investeringen är 2 033 163 kr och ett anläggningslån från Borås Stad på 813 265 
kr kommer att kompletteras med ansökan om medel från arvsfonden. Kommunsty-
relsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag att bevilja föreningen anlägg-
ningslån.  
 
Elfsborg Tennis ansöker om ett anläggningslån på 860 tkr för att kunna fullfölja den 
etappindelade utbyggnaden av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan. Elfsborg Tennis 
Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för anläggande av fyra 
nya tennisbanor och två nya padelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden be-
räknades då uppgå till 6 529 tkr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg. 
Anläggningslån för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 med 1 260 tkr 
och borgen gavs för externt upptaget lån på 1 500 tkr. 
 
Elfsborg Tennis hade då en ambition att bygga nya tennisbanor i två steg, dels under 
2016 och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga hela 
anläggningen på en gång. Under handläggningens gång har föreningen kommit in 
med en reviderad ansökan där bl.a. en padelbana är borttagen vilket innebär en lägre 
total investeringsutgift och därmed en lägre kommunal insats. Båda etappernas totala 
investeringsutgift beräknas nu till 5 300 tkr vilket är 1 230 tkr lägre än tidigare ansökt.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden menar att det finns starka skäl att bevilja föreningen 
anläggningslån även för steg 2 för att färdigställa anläggningen. Banorna kan stå fär-
diga i maj 2017 och kan då användas i samband med SM-veckan 2017. Föreningen 
har fått klartecken att arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM under SM-veckan. 
Föreningen har också ambitionen att ta upp rullstolstennis som en gren i den ordina-
rie verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan. Kommunsty-
relsen är av samma uppfattning och föreslår Kommunfullmäktige att dels bevilja ett 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 26

3 

kompletterande anläggningslån på 860 tkr och dels en utökad borgen med ytterligare 
1 280 tkr  
 
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2017 uppgår till höga 6,5 
mnkr. Under ett antal tidigare år låg de beviljade bidragen långt över den långsiktiga 
nivån på 2,0 mkr årligen. Fritids- och folkhälsonämnden gavs 2010 därför i uppdrag 
att ta ett större prioriteringsansvar bland de inkomna förslagen. Inriktningen var att 
under de kommande 3-4 åren bör anläggningslånen i genomsnitt inte överstiga 2,0 
mnkr per år. Denna inriktning har följts de senaste åren. För 2017 blir totalsumman 
väsentligt högre och beror på ett stort projekt från Tämta Ridklubb. Trots hög 
summa föreslår Kommunstyrelsen att samtliga föreningars bidragsansökningar bevil-
jas. 
 
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till ökad sysselsättning och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket 
verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna själva 
mestadels står för drift och skötsel. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta belopp: 
 
Tämta ridklubb 4 840 000 kr 
FMCK Borås  814 000 kr 
Elfsborg Tennis Borås 860 000 kr 
 
Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kr. 
 
Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter beslutsdatum i 
Kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 

 
 
Magnus Widén 
Ekonomichef 
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1 (1)
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG

                                                                 Sammanträdesdatum 
                                                                       2016-09-21

§ 114             2016/FF0082  805 
Ansökan om anläggningslån för ny ridanläggning; Tämta Ridklubb

  
Tämta Ridklubb ansöker om ett anläggningslån för en ny ridanläggning. Tämta Ridklubb har som 
mål att bygga ett nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga paddocken så att en dressyrbana blir möjlig 
samt en del kringarbeten för att kunna möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen 
medför. Bland annat en ny parkeringsplats samt en egenborrad brunn. El och belysning 
uppgraderas till att möta dagens krav för en säkrare miljö. Dessa anpassningar kommer att göra 
Tämta Ridklubb tillgänglig för alla och dessutom bidra till en bättre arbetsmiljö.  
 
Föreningens ansökan är gediget gjord och alla kostnader är styrkta med offerter. Totalsumman (12 
098 432 kr) fördelar sig på tre stora bidragsgivare; Borås Stad (4 839 476 kr), Arvsfonden (5 717 
143 kr) och Boverket (1 541 813 kr). Med kalkylerade bidrag blir det ett nollsummespel från 
föreningens sida, alltså all finansiering sker via bidragsgivning på ett eller annat sätt och därför är 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen positiv till föreningens initiativ. Det kan tilläggas att 
föreningen inte sökt bidrag ur Västergötlands Idrottsförbunds anläggningsbidrag/idrottslyft, där 
maxbidraget är 400 000 kr.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ge Tämta Ridklubb ett 
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 4 839 476 kr för anläggning av ny 
ridanläggning. Lånet beviljas förutsatt föreningens finansieringsplan enligt ansökan kan ordnas 
eller annan likvärdig finansiering kan uppvisas. Bidraget redovisas skriftligen senast två år efter 
beslutsdatum. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-09-26  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Anette Nordström (M) 
Ordförande  

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-09-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

  
 Datum

2016-09-19
Diarienummer
2016/FF0082  805 

Hans Andersson, 033 – 35 73 76 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

Ansökan om anläggningslån för ny ridanläggning;
Tämta Ridklubb

Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge Tämta 
Ridklubb ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 4 839 476 kr för 
anläggning av ny ridanläggning. Lånet beviljas förutsatt föreningens finansieringsplan 
enligt ansökan kan ordnas eller annan likvärdig finansiering kan uppvisas. Bidraget 
redovisas skriftligen senast två år efter beslutsdatum.  
 

Sammanfattning
Tämta Ridklubb har som mål att bygga ett nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga 
paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en del kringarbeten för att kunna 
möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen medför. Bland annat en ny 
parkeringsplats samt en egenborrad brunn. El och belysning uppgraderas till att möta 
dagens krav för en säkrare miljö. Dessa anpassningar kommer att göra Tämta 
Ridklubb tillgänglig för alla och dessutom bidra till en bättre arbetsmiljö.  
 

Bakgrund
Tämta Ridklubb har under alla år arrenderat mark, stallar samt hästar av en privat 
ägare. Detta har varit på både gott och ont för föreningen. Det har varit svårt att 
utvecklas och växa i egen takt samt att förbättringsarbeten kring anläggningen har 
försvårats på grund av balansgången mellan det privatägda och hur mycket föreningen 
ska skjuta till. Under det senaste året har föreningen lyckats köpa loss mark som man 
nu vill utveckla.  
 

Förvaltningens övervägande
Föreningens ansökan är gediget gjord och alla kostnader är styrkta med offerter. 
Totalsumman (12 098 432 kr) fördelar sig på tre stora bidragsgivare; Borås Stad 
(4 839 476 kr), Arvsfonden (5 717 143 kr) och Boverket (1 541 813 kr). Med 
kalkylerade bidrag blir det ett nollsummespel från föreningens sida, alltså all 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

  
 Datum

2016-09-19
Diarienummer
2016/FF0082  805 

Hans Andersson, 033 – 35 73 76 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

Ansökan om anläggningslån för ny ridanläggning;
Tämta Ridklubb

Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge Tämta 
Ridklubb ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 4 839 476 kr för 
anläggning av ny ridanläggning. Lånet beviljas förutsatt föreningens finansieringsplan 
enligt ansökan kan ordnas eller annan likvärdig finansiering kan uppvisas. Bidraget 
redovisas skriftligen senast två år efter beslutsdatum.  
 

Sammanfattning
Tämta Ridklubb har som mål att bygga ett nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga 
paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en del kringarbeten för att kunna 
möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen medför. Bland annat en ny 
parkeringsplats samt en egenborrad brunn. El och belysning uppgraderas till att möta 
dagens krav för en säkrare miljö. Dessa anpassningar kommer att göra Tämta 
Ridklubb tillgänglig för alla och dessutom bidra till en bättre arbetsmiljö.  
 

Bakgrund
Tämta Ridklubb har under alla år arrenderat mark, stallar samt hästar av en privat 
ägare. Detta har varit på både gott och ont för föreningen. Det har varit svårt att 
utvecklas och växa i egen takt samt att förbättringsarbeten kring anläggningen har 
försvårats på grund av balansgången mellan det privatägda och hur mycket föreningen 
ska skjuta till. Under det senaste året har föreningen lyckats köpa loss mark som man 
nu vill utveckla.  
 

Förvaltningens övervägande
Föreningens ansökan är gediget gjord och alla kostnader är styrkta med offerter. 
Totalsumman (12 098 432 kr) fördelar sig på tre stora bidragsgivare; Borås Stad 
(4 839 476 kr), Arvsfonden (5 717 143 kr) och Boverket (1 541 813 kr). Med 
kalkylerade bidrag blir det ett nollsummespel från föreningens sida, alltså all 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  2 (2) 
 

  
 Datum

2016-09-19
Diarienummer
2016/FF0082  805 

Hans Andersson, 033 – 35 73 76 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

finansiering sker via bidragsgivning på ett eller annat sätt och därför är Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen positiv till föreningens initiativ. Det kan tilläggas att föreningen 
inte sökt bidrag ur Västergötlands Idrottsförbunds anläggningsbidrag/idrottslyft, där 
maxbidraget är 400 000 kr.  

Konsekvenser
Tämta Ridklubb har idag mycket små möjligheter att utvecklas och växa. Nuvarande 
stall är inte godkänt av Ridsportförbundet och anläggningen lider av ett stort 
renoveringsbehov. Uteblivet bidrag påverkar föreningen i negativ inriktning då man 
idag har ett mycket positivt ledarskap med många intresserade.  

Samverkan
Samverkan har skett mellan föreningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som 
vid ett flertal tillfällen varit ute på anläggningen.  
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1 (1)
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG

                                                                 Sammanträdesdatum 
                                                                       2016-09-21

§ 115             2016/FF0084  805 
Ansökan om anläggningslån för asfaltering på Borås Motorstadion; FMCK 
Borås

  
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån för asfaltering på Borås Motorstadion. FMCK 
bedriver motorsport på både två och fyra hjul på motorbanan i Gäddered i Svaneholm. På senare 
år har intresset för Karting ökat på grund av ökad tillgång även till inomhuskarting. Kartingbanan 
i Gäddered är i så dåligt skicka att det inte längre går att köra på den, det är 21 år sedan det lades 
ny asfalt. I samband med asfalteringen kommer föreningen även att uppdatera sina curves, alltså 
den del av banan som markerar innerdelen av svängen.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till föreningens initiativ. Det är också en 
förutsättning för föreningen att kunna växa och tilltala fler inom motorsporten. Den totala 
investeringen är 2 033 163 kr och ett anläggningslån från Borås Stad på 813 265 kr kommer att 
kompletteras med ansökan om medel från arvsfonden. Medel ur Västergötlands 
Idrottsförbund/Idrottslyftet har inte sökts.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ge FMCK Borås ett 
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 813 265 kr, för asfaltering av karting- och 
supermotardbanan. Bidrag ges förutsatt resterande finansiering kan uppvisas. Redovisning ska ske 
skriftligen senast två år efter beslutsdatum.  

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-09-26  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Anette Nordström (M) 
Ordförande  

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-09-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

  
 Datum

2016-09-19
Diarienummer

2016/FF0084  805 
Hans Andersson, 033 – 35 73 76 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

Ansökan om anläggningslån för asfaltering av 
motorbana; FMCK Borås

Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge FMCK 
Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock  max 813 265 kr, för asfaltering 
av karting- och supermotardbanan. Bidrag ges förutsatt resterande finansiering kan 
uppvisas. Redovisning ska ske skriftligen senast två år efter beslutsdatum.  
 

Sammanfattning
Asfaltbanorna för Karting samt Supermotard är nu i så dåligt skick att de inte längre 
går att använda utan att riskera säkerheten för förarna samt kostnadskrävande 
reparationer på fordonen.  
 

Bakgrund
FMCK bedriver motorsport på både två och fyra hjul på motorbanan i Gäddered i 
Svaneholm. På senare år har intresset för Karting ökat på grund av ökad tillgång även 
till inomhuskarting. Kartingbanan i Gäddered är i så dåligt skicka att det inte längre går 
att köra på den, det är 21 år sedan det lades ny asfalt. I samband med asfalteringen 
kommer föreningen även att uppdatera sina curves, alltså den del av banan som 
markerar innerdelen av svängen.  
 

Förvaltningens övervägande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till föreningens initiativ. Det är också en 
förutsättning för föreningen att kunna växa och tilltala fler inom motorsporten. Den 
totala investeringen är 2 033 163 kr och ett anläggningslån från Borås Stad på 813 265 
kr kommer att kompletteras med ansökan om medel från arvsfonden. Medel ur 
Västergötlands Idrottsförbund/Idrottslyftet har inte sökts.  

TJÄNSTEUTLÅTANDE  2 (2) 
 

  
 Datum

2016-09-19
Diarienummer

2016/FF0084  805 
Hans Andersson, 033 – 35 73 76 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

Konsekvenser
Föreningens möjligheter att bredda sin verksamhet och få nya medlemmar begränsas 
kraftigt om möjligheten till asfaltering inte infrias.  

Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med föreningen på plats på 
motorbanan i Gäddered.  
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Borås Stad 
c/o Tommy Jingfors 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38  
501 80 Borås                      Borås den 1 december 2016 

Bakgrund- Ny tennisanläggning 
 Den 23 april- 16 skrev vi ett brev till Borås Stad med ett äskande om 3,379 mkr baserat på att 
föreningens kalkylerade totala kostnad var 6,529 mkr – tidigare beviljat 3,150 mkr (=3,379 mkr) 
Vi har nu gjort vissa åtgärder, samt billigare offert än beräknat som innebär en kostnadsminskning 
med 1,229 mkr. Därmed ett nytt ”steg 2”. 
 
*Därför minskar det beloppet med 1,229 mkr och nytt belopp blir därmed 2,150 mkr som vi önskar få 
godkänt enligt följande uppställning: 
*Summa för hela projektet enligt  
reviderade kalkyler 5.300 mkr 
*Steg 1 tidigare godkänt 3.150 mkr 
*Steg 2 blir nu 2.150 mkr 
 
*Vi har som målsättning att alla 4 tennisbanorna skall vara klara 15-30 maj 2017 och skälet till detta 
datum är att flera aktiviteter är inplanerade under juni-juli vilka nu är helt klara enligt planeringen för 
SM veckan i Borås 2017. 
*I samband med att Borås kommer att ha SM-veckan 2017 under juli månad har planering redan 
startat för att vi skall kunna arrangera Rullstols SM. (Denna verksamhet har vi haft i Borås för cirka 15 
år sedan och den kommer vi nu att börja ta upp igen i vår förening). Rullstolsförbundet (som 
organisatoriskt ligger under Svenska Tennisförbundet) är mycket intresserade av detta projekt och 
det är ett klartecken om att detta arrangemang kommer att genomföras. 
 *I samband med denna aktivitet kommer även ett Lag SM i tennis att arrangeras.  
 
Med hopp om ett positivt svar 
För Styrelsen i Elfsborg Tennis (2012)  

Lennart Daun 
Ordförande 

Bilagor: 
*Drifts och Investeringskalkyl (beloppsändringar) 
 
Kopia till: Budgetchefen Roger Cardell, Borås Stad 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2016-05-16 

§ 57             2015/FF0264  805 
Ansökan om anläggningslån avseende steg 2; Elfsborg Tennis Borås

  
Elfsborg Tennis Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för anläggande av 
fyra nya tennisbanor och två nya paddelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden uppgår till 6 
529 000 kr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg, 2016 och 2017. Anläggningslånet 
för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 21 (dnr. 2015/KS0630 805) på 
motsvarande 1 260 000 kr för steg 1 i anläggandet av två nya tennisbanor utomhus vid 
ålgårdsplan.  
 
Elfsborg Tennis Borås hade då en ambition i att bygga nya tennisbanor i två steg, dels under 2016 
och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga alla fyra tennisbanor 
och två paddelbanor samtidigt under 2016. 
 
Det finns starka skäl att bevilja föreningen ett anläggningslån för steg 2 för att färdigställa 
anläggningen under 2016. Banorna kan stå färdiga i maj 2017 och kunna användas i samband med 
SM-veckan 2017. Föreningen har fått klartecken att arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM, 
under SM-veckan. 
 
Föreningen har också en ambition att ta upp rullstolstennis som en gren i den ordinarie 
verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan. 
 
 
Bilaga: Elfsborg Tennis Borås ansökan 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett anläggningslån på 40 %, 
motsvarande 1 352 000 kr, till Elfsborg Tennis Borås för steg 2 i anläggandet av nya tennisbanor 
vid Ålgårdsplan. Lånet är baserat på en kostnad av 3 379 000 kr.  
Anläggningslånet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-05-23  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Ulla-Britt Möller (S) 
Ordförande  

 
 
                                                                                                                              Forts. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2016-05-16 

 
Forts. § 57 

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-05-24. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

  
 Datum 

2016-04-25 
Diarienummer 
2015/FF0264  805 

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 
Ansökan om anläggningslån avseende steg 2; 
Elfsborg Tennis Borås

Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett anläggningslån 
på 40 %, motsvarande 1 352 000 kr, till Elfsborg Tennis Borås för steg 2 i anläggandet 
av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan. Lånet är baserat på en kostnad av 3 379 000 kr.  
Anläggningslånet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 
 

Sammanfattning 
Föreningen lämnade in en ansökan till Borås stad under hösten 2015 för anläggande av 
fyra nya tennisbanor och två nya paddelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden 
uppgår till 6 529 000 kr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg, 2016 och 
2017. Anläggningslånet för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 21 
(dnr. 2015/KS0630 805) på motsvarande 1 260 000 kr för steg 1 i anläggandet av två 
nya tennisbanor utomhus vid ålgårdsplan.  
 
Elfsborg Tennis Borås hade då en ambition i att bygga nya tennisbanor i två steg, dels 
under 2016 och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill 
bygga alla fyra tennisbanor och två paddelbanor samtidigt under 2016. 
 

Förvaltningens övervägande 
Det finns starka skäl att bevilja Elfsborg Tennis Borås ett anläggningslån för steg 2 för 
att färdigställa anläggningen under 2016. Banorna kan stå färdiga i maj 2017 och kunna 
användas i samband med SM-veckan 2017. Föreningen har fått klartecken att 
arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM, under SM-veckan. 
 
Föreningen har också en ambition att ta upp rullstolstennis som en gren i den 
ordinarie verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan.  

Bilagor 
Elfsborg Tennis Borås ansökan. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2016-05-16 

§ 57             2015/FF0264  805 
Ansökan om anläggningslån avseende steg 2; Elfsborg Tennis Borås

  
Elfsborg Tennis Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för anläggande av 
fyra nya tennisbanor och två nya paddelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden uppgår till 6 
529 000 kr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg, 2016 och 2017. Anläggningslånet 
för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 21 (dnr. 2015/KS0630 805) på 
motsvarande 1 260 000 kr för steg 1 i anläggandet av två nya tennisbanor utomhus vid 
ålgårdsplan.  
 
Elfsborg Tennis Borås hade då en ambition i att bygga nya tennisbanor i två steg, dels under 2016 
och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga alla fyra tennisbanor 
och två paddelbanor samtidigt under 2016. 
 
Det finns starka skäl att bevilja föreningen ett anläggningslån för steg 2 för att färdigställa 
anläggningen under 2016. Banorna kan stå färdiga i maj 2017 och kunna användas i samband med 
SM-veckan 2017. Föreningen har fått klartecken att arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM, 
under SM-veckan. 
 
Föreningen har också en ambition att ta upp rullstolstennis som en gren i den ordinarie 
verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan. 
 
 
Bilaga: Elfsborg Tennis Borås ansökan 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett anläggningslån på 40 %, 
motsvarande 1 352 000 kr, till Elfsborg Tennis Borås för steg 2 i anläggandet av nya tennisbanor 
vid Ålgårdsplan. Lånet är baserat på en kostnad av 3 379 000 kr.  
Anläggningslånet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2016-05-23  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Ulla-Britt Möller (S) 
Ordförande  

 
 
                                                                                                                              Forts. 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1) 
 

  
 Datum 

2016-04-25 
Diarienummer 
2015/FF0264  805 

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 
Ansökan om anläggningslån avseende steg 2; 
Elfsborg Tennis Borås

Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett anläggningslån 
på 40 %, motsvarande 1 352 000 kr, till Elfsborg Tennis Borås för steg 2 i anläggandet 
av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan. Lånet är baserat på en kostnad av 3 379 000 kr.  
Anläggningslånet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 
 

Sammanfattning 
Föreningen lämnade in en ansökan till Borås stad under hösten 2015 för anläggande av 
fyra nya tennisbanor och två nya paddelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden 
uppgår till 6 529 000 kr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg, 2016 och 
2017. Anläggningslånet för steg 1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 21 
(dnr. 2015/KS0630 805) på motsvarande 1 260 000 kr för steg 1 i anläggandet av två 
nya tennisbanor utomhus vid ålgårdsplan.  
 
Elfsborg Tennis Borås hade då en ambition i att bygga nya tennisbanor i två steg, dels 
under 2016 och dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill 
bygga alla fyra tennisbanor och två paddelbanor samtidigt under 2016. 
 

Förvaltningens övervägande 
Det finns starka skäl att bevilja Elfsborg Tennis Borås ett anläggningslån för steg 2 för 
att färdigställa anläggningen under 2016. Banorna kan stå färdiga i maj 2017 och kunna 
användas i samband med SM-veckan 2017. Föreningen har fått klartecken att 
arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM, under SM-veckan. 
 
Föreningen har också en ambition att ta upp rullstolstennis som en gren i den 
ordinarie verksamheten. Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan.  

Bilagor 
Elfsborg Tennis Borås ansökan. 
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Borås Stad 
c/o Tommy Jingfors 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38  
501 80 Borås                      Borås den 23 april 2016 

 
Bakgrund. 
Med stöd av tidigare skrivelse av den 14 september 2015 avseende Föreningen Elfsborg Tennis 
(2012) planering av nybyggnad av tennisanläggning önskar vi nu att fortsätta med ”steg 2” d v s att 
färdigställa hela projektet under våren 2017. Vi har fått accept på ”steg 1” och önskar nu att få en 
liknande accept för ”steg 2”.  
  
Beskrivning av hela projektet har gjorts tidigare och inga ändringar är i dagsläget planerade. 
VI har gjort vissa justeringar i själva logistiken för att få mer optimalt utnyttjande av anläggningen.  
Detta framgår av bifogad beskrivning genom kopia av ritning. Det är dock inget som förändrar det 
strukturella/ekonomiska läget. Alla tidigare lämnade dokument är därför oförändrade när det gäller 
de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Vi har som målsättning att alla 4 tennisbanorna skall vara klara senast den 15 maj 2017 och skälet till 
detta datum är att flera aktiviteter är inplanerade under juni-juli. 
 
*I samband med att Borås kommer att ha SM-veckan 2017 under juli månad har planering redan 
startat för att vi skall kunna arrangera Rullstols SM. (Denna verksamhet har vi haft i Borås för cirka 15 
år sedan och den kommer vi nu att börja ta upp igen i vår förening). Rullstolsförbundet (som 
organisatoriskt ligger under Svenska Tennisförbundet) är mycket intresserade av detta projekt och vi 
räknar med att detta arrangemang kommer att genomföras.   
 
I* samband med denna aktivitet kommer även ett Lag SM i tennis att kunna bli aktuellt och beslut 
om detta kommer under augusti då en utvärdering av liknande arrangemang kommer att 
genomföras i juli månad i Norrköping under SM veckan där. VI har stora förhoppningar om att även 
denna tävling kommer att kunna genomföras i Borås.  
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Borås Stad 
c/o Tommy Jingfors 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38  
501 80 Borås                      Borås den 23 april 2016 

 
Bakgrund. 
Med stöd av tidigare skrivelse av den 14 september 2015 avseende Föreningen Elfsborg Tennis 
(2012) planering av nybyggnad av tennisanläggning önskar vi nu att fortsätta med ”steg 2” d v s att 
färdigställa hela projektet under våren 2017. Vi har fått accept på ”steg 1” och önskar nu att få en 
liknande accept för ”steg 2”.  
  
Beskrivning av hela projektet har gjorts tidigare och inga ändringar är i dagsläget planerade. 
VI har gjort vissa justeringar i själva logistiken för att få mer optimalt utnyttjande av anläggningen.  
Detta framgår av bifogad beskrivning genom kopia av ritning. Det är dock inget som förändrar det 
strukturella/ekonomiska läget. Alla tidigare lämnade dokument är därför oförändrade när det gäller 
de ekonomiska förutsättningarna. 
 
Vi har som målsättning att alla 4 tennisbanorna skall vara klara senast den 15 maj 2017 och skälet till 
detta datum är att flera aktiviteter är inplanerade under juni-juli. 
 
*I samband med att Borås kommer att ha SM-veckan 2017 under juli månad har planering redan 
startat för att vi skall kunna arrangera Rullstols SM. (Denna verksamhet har vi haft i Borås för cirka 15 
år sedan och den kommer vi nu att börja ta upp igen i vår förening). Rullstolsförbundet (som 
organisatoriskt ligger under Svenska Tennisförbundet) är mycket intresserade av detta projekt och vi 
räknar med att detta arrangemang kommer att genomföras.   
 
I* samband med denna aktivitet kommer även ett Lag SM i tennis att kunna bli aktuellt och beslut 
om detta kommer under augusti då en utvärdering av liknande arrangemang kommer att 
genomföras i juli månad i Norrköping under SM veckan där. VI har stora förhoppningar om att även 
denna tävling kommer att kunna genomföras i Borås.  
 

 
 
 
 
 
Om vi kan få acceptans att gå vidare med detta projekt kommer vi inte att behöva använda 
anläggningen på Götaområdet 2017 vilket kommer att innebära stora lättnader rent 
infrastrukturmässigt  liksom ekonomiskt. Vi kommer då att kunna genomföra all verksamhet på ett 
ställe vilket kommer att underlätta all planering. 
 
Som vi tidigare redovisat kommer vi att kontakta skolorna i Borås och ge dessa möjlighet att utnyttja 
anläggningen, såväl tennis som padelbana. Vi kommer också att förbereda ett samarbete med 
campingen Saltemad. 
 
Investeringskalkyl bifogas och den är analog med den som lämnades för steg 1. Det betyder att 
föreningen ansöker om ett lån baserat på totalt 6.529 mkr - tidigare beviljat – 3.150 mkr=  3.379 mkr  

Det är med stor tillförsikt vi ser fram emot detta spännande projekt som vi tror kommer att skapa 
goda förutsättningar för mer tävlingar och andra synergieffekter för utomhustennisen och padel 
liksom att  samtidigt bidra till att ”lyfta” området kring Ålgården-Viskan-Campingen.  Dessa 
synpunkter som också påpekades av Borås Stad  i protokollet när vi fick accept på steg 1. 

Med hopp om ett positivt svar 

För Styrelsen i Elfsborg Tennis (2012)  
 
Lennart Daun 
Ordförande 

Bilagor: 
*Förslag till utförande (ritning med någon 
  ändring på placering av banorna) 
*Investeringskalkyl (inga beloppsändringar) 
*Driftskalkyl  
*Kopia på brev av den 14 sept 2015 till Borås Stad 
*Kopia på brev av den 21 sept 2015 om beviljat lån från Borås Stad 
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Borås Stad 
c/o Tommy Jingfors 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38  
501 80 Borås                      Borås 14 september 2015. 

 
 
Bakgrund. 
 Föreningen Elfsborg Tennis (2012) org. nr 864501-4054 bildades 2012 genom att tre föreningar 
ÖSTK, Elfsborg Tennisklubb och KFUM, slog ihop sin tennisverksamhet.  
När klubbar går samman tar det en viss tid innan alla rutiner och ny organisation är på plats. 
 Vi har nu genomgått den förändringsprocess som är nödvändig. Omfattningen av verksamheten ökar 
hela tiden. Vi har stark fokus på andel barn och ungdomsverksamhet och är noga med att behålla 
kvalitet i verksamheten när den ökat vilket inneburit att vi anpassat våra resurser i förhållande till 
efterfrågan.  

Det finns ett ökat krav på utveckling av den del av tennisåret som vi betraktar som 
utomhussäsongen. Stor potential finns och vi hoppas genom våra planer att bygga ny anläggning i 
anslutning till Tennishallen kunna uppfylla de krav som alltmer börjar ställas på oss. En ny anläggning 
skapar helt andra förutsättningar för att genomföra olika typer arrangemang. Flera synergieffekter 
redovisas nedan. 

I samband med att Boulecenter byggdes försvann de två utebanor som dåvarande Elfsborg Tennis 
hade som sin hemmabana. Elfsborg fick då hyra in sig på Göta där KFUM hade sin anläggning och där 
vi alltså är idag spelar med de infrastrukturproblem som uppstår. 

Föreningen önskar därför med Borås Stads tillåtelse bygga en ny utomhusanläggning bakom 
nuvarande Tennis o Boulecenter som ligger inom Ålgårdsområdet och därmed också inom 
Knalleland. 

I samband med en ny anläggning finns möjligheter att göra en mer attraktiv yta mellan Saltemad och 
den nya anläggningen. Detta framgår av den plan som medföljer. 
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Läget idag: utomhusbanor på Göta. 
Vi har idag 4 utomhusbanor på Göta och denna lösning har funnits i många år. Det skapar stora 
problem att ha en anläggning så långt ifrån vår Tennishall och det har inneburit att vi inte kunnat ha 
de aktiviteter, speciellt svårigheter med tävlingar, som vi nu hoppas kunna starta upp i samband med 
en anläggning i anslutning till Tennishallen. Dessutom är det kostsamt att transportera deltagare i 
olika projekt fram och tillbaka. 

Om man skulle tvingas fortsätta på Göta kommer det att krävas mycket stora investeringar för att 
säkerställa att hela anläggningen inte råkar ut för skadegörelse som idag sker regelbundet. 

Det finns ett arrendeavtal för anläggningen på Göta mellan Elfsborg Tennis och Borås Stad som löper 
årsvis. Avtalet är prolongerat från avtal mellan Borås Stad och KFUM Tennis och i samband med att 3 
föreningar år 2012 slog ihop och blev den nuvarande Elfsborg Tennis (2012). 

Ovanstående är en kort beskrivning av vår syn på behov av ny anläggning för att kunna möta de krav 
som ställs på en förening under utveckling. 

Beskrivning av ny anläggning. 
Vår avsikt är att bygga 4 st. nya utomhusbanor, dock i två steg som redovisas nedan, med ett 
modernt grusunderlag som är betydligt mer lättskött än dagens, dessutom 2 st. padelbanor.  
Padelbanor är relativt nytt i Sverige, men har funnit längre tid utomlands, speciellt i Spanien . Utöver 
detta också minitennis och bollplank.  

Det ovan beskrivna ramas in i ett vackert omkringliggande område vid Viskan.  

Vi har ett förslag på hur hela anläggningen kan komma att se ut när den är helt klar, förslaget bifogas 
med detta brev. 

 Kort beskrivning av olika synergieffekter  
*Tränings och tävlingsmomenten kommer att må mycket bra av att ha närheten till arbetsplatsen 
*Att utnyttja ”väderleken” är inte så lätt under Götaprojektet men kommer att kunna lösas mycket  
  enkelt när vi har tillgång till innebanor på ”10 sekunder” 
*Att kunna arbeta tätare med skolorna eftersom vi har en befintlig organisation som ”står och  
  väntar” på besök. Vi arbetar idag med uppsökande verksamhet i skolorna och denna aktivitet  
  kommer hela tiden att ökas  
*Det absolut bästa, är naturligtvis att vi då kan bedriva nuvarande shop och cafeterias verksamhet       
  under en tid då den annars är helt nedlagd 
*Samarbete med Campingen på Saltemad kan bli en mycket viktig faktor i hela ”Knallelandprojektet” 
  Här tror vi att det går att öppna nya möjligheter tillsamarbete när vi har tillgång till såväl utomhus     
  som inomhusbanor 
* Padelbanor har beskrivits ovan och vi tror att detta kan vara ett ”framtidsprojekt” 
   Det går att ta vara på projektet padelbanor och de föreningar som redan har detta i sin    
   Verksamhet, lovordar denna nya speltyp.  
*Vi kommer att kunna lättare vara med i Kommunens gemensamma projekt eftersom vi kommer att   
   ha vår verksamhet på Borås Arenaområde. Detta kan utnyttjas vid kommande SM 2017 
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Projektet har vi planer på att genomföras i 2 steg. 
Steg 1. 
Såväl av ekonomisk, som sportslig hänsyn, kommer vi att genomföra projektet i 2 steg. Vi tänker i 
steg 1 som redovisas ovan starta med 2 tennisbanor men att samtidigt göra klart grundarbetet för 
hela den planerade ytan. 

Steg 2. 
I steg 2 planeras så ytterligare 1 eller 2 tennisbanor baserade med den erfarenhet som skapas när 
projektet har arbetat under ett verksamhetsår.  Målet är att göra steg 2 så att man kan utnyttja 
banorna inför den SM vecka som Borås 2017 kommer att arrangera. Vidare har vi också med i vår 
plan 2 padelbanor som vi vet är av stort intresse som beskrivits ovan. Dessutom tillkommer bollplank 
och minitennisbana. 

I ett dylikt stort projekt finns också planer på att öka våra verksamhetsområden. Främst tänker vi då 
att starta arbetet för att utveckla möjligheten för Rörelsehindrade att delta i såväl inomhus som 
utomhusprojekt. Vi vet att såväl tennis som padelbanor är intressanta för dessa utövare. För detta 
ändamål krävs kvalificerade tränare och eftersom vår förening är relativt ny har vi bara startat upp 
planering av dessa mål. 

Finansiering 
För att kunna genomföra denna typ av projekt i egen regi, krävs en noggrann planering av hur 
finansieringen skall säkerställas. 
Vår målsättning är att finansiera genom olika instanser och där naturligtvis Borås Stad är den 
viktigaste liksom möjligheten av att få ett banklån till goda villkor.        

Steg 1. 
*Vi ansöker om att erhålla ett amorteringsfritt och räntefritt lån (bidrag) enligt de principer som 
Borås Stad beslutar i dylika ärenden. 
*Vi kommer att ansöka om ett banklån.   
* För att få ett banklån ansöker vi om att Borås Stad går in som borgensman och att lånet får en 
löptid med 20 år. 
 
Investringskalkyl. 
Enligt investeringskalkyl gjord med en offert på tennisbanor som grund samt en uppskattad kostnad 
för markarbeten beräknas investeringen i steg 1 (enligt specifikation) uppgå till ca 3.150 mkr inklusive 
mervärdeskatt. 
Vi har då planerat att i denna summa genomföra åtgärder av engångskaraktär som vi har nytta av i 
steg 2. Som exempel kommer färdigställande av markarbetet ske för hela den planerade 
anläggningen, projektering, staket runt anläggningen. (Någon offert för markarbetet har vi ännu inte 
utan arbetar med beräknade värden). Kalkylen bifogas. 
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Driftskalkyl. 
Vi baserar driftskalkylen på de möjligheter som kommer att uppstå när vi har anläggningen i 
samband med nuvarande Tennishallen och detta har beskrivits ovan. Vi räknar med att 
kunna öka vårt spel utomhus på ett helt annat sätt än tidigare och framförallt öka 
samarbetet med skolorna samt campinganläggningen Saltemad. 
En viktig punkt i driftskalkylen är arrendeavgiften som vi har lagt in med 1 krona och som är 
en prolongerad avgift från Götaanläggningen.  
Vi räknar med ett banklån med ränta 2 %. I övrigt löpande kostnader som vi med hänsyn till 
den nya beläggning inte blir så stora som tidigare underhållskrav. Kalkylen bifogas.    
 
Steg 2. 
*Som beskrivits ovan kommer steg 2 att påverkas av kostnad baserad på antalet tennisbanor som 
beräknas byggas. Padelbanor är i detta läge mycket aktuellt och dessutom har vi för avsikt att 
utvärdera kraven på belysning. Tennisbanorna får en kostnad i paritet med steg 1 om vi bygger 
ytterligare 2 banor.  Kalkyl för hela anläggningen bifogas. Här skall poängteras att beslut om 
Minitennisbana och bollplank kommer att utvärderas i samband med såväl efterfrågan som ekonomi. 
 
Bidragsmöjligheter. 
Övriga som vi har för avsikt att informera och begära bidrag: 
 *Riksidrottsförbundet har ett regelverk som ger oss möjligheter till bidrag (max 400 tkr) 
*Stiftelser av olika slag 
*Arvsfonden (Steg 2)  
*Övrigt. 
 
Med hopp om ett positivt svar 

För Styrelsen i Elfsborg Tennis (2012)  
 
 
Lennart Daun 
Ordförande 

Bilagor: 
*Förslag till utförande  
*Investeringskalkyl 
*Driftskalkyl 
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Elfsborg Tennis (2012)
Investeringskalkyl ny tennisanläggning

Steg 1 År 2016  Hela projektet År 2017
25% 25%

Tennisbanor 2 banor Moms Summa 4 banor Moms Summa
Grus enl offert  400 100 500 800 200 1000,00
*Asfalt 225 56,25 281,25 450 112,5 562,50
Asfalt 110-135 kr kvm*800 kvm/bana  
(Ref Varberg)
Nät 25 6,25 31,25 50 12,5 62,50
*Staket runt hela anl. 250 62,5 312,5 250 62,5 312,50
Dränering 24 6 30 48 12 60,00
Bevattning 80 20 100 125 31,25 156,25
*Förbered. Belysning 100 25 125 0 0 0,00

1104 276 1380 1723 430,75 2153,75
Hela området oavsett antal banor
*Markarbeten 1250 312,5 1562,5 1250 312,5 1562,50

2354 588,5 2942,5 2973 743,25 3716,25
Projektering 100 25 125 125 31,25 156,25

Oförutsett 66 16,5 82,5 125 31,25 156,25
2520 630 3150 3223 805,75 4028,75

Ovanstående är grunden för steg 1
Info:  Innehåller 2 tennisbanor
I ovanstående kalkyl för steg 1 ingår

engångskostnader märka med *

Staket  312

Förbered belysning 125

Markarbeten 1562
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Elfsborg Tennis (2012)
Investeringskalkyl ny tennisanläggning

Steg 1 År 2016  Hela projektet År 2017
25% 25%

Tennisbanor 2 banor Moms Summa 4 banor Moms Summa
Grus enl offert  400 100 500 800 200 1000,00
*Asfalt 225 56,25 281,25 450 112,5 562,50
Asfalt 110-135 kr kvm*800 kvm/bana  
(Ref Varberg)
Nät 25 6,25 31,25 50 12,5 62,50
*Staket runt hela anl. 250 62,5 312,5 250 62,5 312,50
Dränering 24 6 30 48 12 60,00
Bevattning 80 20 100 125 31,25 156,25
*Förbered. Belysning 100 25 125 0 0 0,00

1104 276 1380 1723 430,75 2153,75
Hela området oavsett antal banor
*Markarbeten 1250 312,5 1562,5 1250 312,5 1562,50

2354 588,5 2942,5 2973 743,25 3716,25
Projektering 100 25 125 125 31,25 156,25

Oförutsett 66 16,5 82,5 125 31,25 156,25
2520 630 3150 3223 805,75 4028,75

Ovanstående är grunden för steg 1
Info:  Innehåller 2 tennisbanor
I ovanstående kalkyl för steg 1 ingår

engångskostnader märka med *

Staket  312

Förbered belysning 125

Markarbeten 1562

Tillkommer i steg 2 följande:  
Bollplank 100 25 125,00
Minitennisbana  200 50 250,00
 
Belysning tennis 0 0 0 400 100 500,00

2520 630 3150 3923 980,75 4903,75

2 st Padelbanor  
Underlag 0 0 0 750 187,5 937,50
Mark mur och asfalt 0 0 0 400 100 500,00

0 0 0 1150 287,5 1437,5
Belysning padel 0 0 0 150 37,5 187,50

0 0 0 1300 325 1625,00

Total kostnad 
exkl belysning 2520,00 630,00 3150,00 4673,00 1168,25 5841,25
inkl belysning 2520,00 630,00 3150,00 5223,00 1305,75 6528,75  (Gäller)

Info 
Enligt ovanstående kalkyl
innebär ansökan om lån för steg 2:
Summa tkr 2703 676 3379
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Kalkyl för ny utomhusanläggning

"STEG 1" 2016
 
Driftskalkyl och Finansieringsanalys  

 
Driftskalkyl Steg 1 Steg 2
Intäkter för uthyrning externt 100 kr / tim  100 kr / tim
2 utebanor under tiden maj-15 sept
3,0 timmar per dag per bana 
*100 kr/tim= 137 dagar * 6 timmar 82200
Enligt ovan med 4 utebanor 164400
ovanstående inkl   
skolor med ca 25 tkr
2 Padelbanor under ovanstående
tider 2 banor 137*6*100 82000

Summa intäkter vid "fullskala" 82200  246400

Uthyrning internt 0 0
I kalkylen nedan är följande siffror enl.
"försiktighetsprincipen" med i ber. av resultat 80000  175000

Driftskostnader för nya anläggningen Steg 1  
Ränta 2 % å  1.490.000 (enl kalkyl) -29800  
Ränta 2 % å  3517.250 (enl kalkyl) 0 -70345
Förbrukningsmaterial -20000 -20000
Elljus -7000 -7000
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Skötselbidrag (Borås Stad) 12500 12500
Skötselkostnader -25000 -25000
Uthyrning externt 80000   175000
Arrendet prologneras dvs 1 kr -1 -1
Resultat före avskrivning 40499 65154

Finansieringsanalys Steg 1 Steg 2
Investering enligt kalkyl 3150000  6528750
Bidrag Borås Stad -1260000 -2611500
Bidrag RF (Beräknat) -400000 -400000
Lånebehov 1490000 3517250

Amorteringsplanen 
Ett banklån om 1490000 kronor har
beviljats och banken är beredd att öka lånet
under samma förutsättningar.
Arrendeavtal om 25 år med en avgift om 
1 krona per år (prolongerat från Götaavtalet)

Lån  baserat på 20 års längd  1490000
Lån  baserat på 25 års längd 3517250
Amortering per år 74500 140690
  
Eventuellt tillkommer bidrag från
*Arvsfonden (steg 2) 0 0
*Stiftelsen som Swedbank 
hanterar 0 0
"Övrigt" 0 0
(Vi undersöker)  
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     1 (2) 
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2015-09-21 

§ 105             2015/FF0264  805 
Ansökan om anläggningslån, Elfsborg Tennis Borås

  
 
Elfsborg Tennis Borås ansöker om ett anläggningslån avseende nya tennisbanor. Elfsborg Tennis 
är en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar. Idag bedriver föreningen 
verksamhet i tennishallen samt på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har de 
utsatts för en hel del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Närheten till 
Tennishallen är en bra förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.  
 
Föreningen ser många synergieffekter genom att flytta från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan 
man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag, Saltemads camping och de omkringliggande 
skolorna kan lätt få tillgång till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, 
tennisshop samt banor (vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter. 
 
 
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två paddeltennisbanor 
på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen vill göra satsningen i två steg 
för att inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill föreningen att Borås Stad går in som 
borgenär för det banklån föreningen själv kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg 
Tennis Borås har större och bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär, 
uteanläggningen ses inte som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.   
 
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor. 
Den marken kan användas som en strategisk resurs i framtida samhällsplanering.  
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt. Områdets karaktär blir 
tydligare som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att parkera på 
grysytan vid andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för området i sin helhet och 
bör studeras mera ingående. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg Tennis Borås 
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya 
tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor. 
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum. 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Sekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2015-09-23  
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     2 (2) 
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2015-09-21 

 
 
 
Forts. § 105 
 
 

  
                                                                Forts. 

Ida Legnemark (V) Lars Andersson (M) 
Ordförande  
  

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Sekreterare 
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Avd: Ekonomistyrning 
Handläggare: Magnus Widén 

 
Sida 
1(1) 

2016-12-12 Dnr 2016/KS0715 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsut-
övning 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring 
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning 2017. Taxorna skall fastställas av Kommun-
fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2017 med 3% för grundavgif-
ten och 27% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyck-
or och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell för att 
beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för timtaxan till 
1515 kr/timme eller drygt 60%, vilket man föreslås att göra under tre år med första 
steget 2017.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Höjningen kan tyckas stor men för 2015 debiterade SÄRF knappt 600 tkr totalt för 
dessa tjänster avseende myndighetsutövning. Det är rimligt att SÄRF får kostnads-
täckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt hög under ett par år. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, 
fastställs. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 

Nr 3
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
2016-12-12  Dnr 2016/KS0715 170

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2016-10-07 1(1) 

§ 48 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2016-000661) 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under våren tagit fram en modell för att beräkna 
handläggningskostnad för kommunala taxor avseende lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 
SÄRF:s nuvarande taxa innehåller grundavgift 1 617 kr och därutöver tillkommer kostnad per 
timme med 937 kr. SKL:s beräkningsmodell bygger på genomsnittlig handläggningstid, 
lönekostnad, årsarbetskraft och gemensamma kostnader. Resultatet av SKL:s 
uträkningsmodell visar för SÄRF:s del en handläggningskostnad på 1 515 kr/timme. 
Jämförelsen med nuvarande timtaxa visar att vi inte har kostnadstäckning för vår 
myndighetsutövning. 
 
Eftersom det innebär en stor ökning att höja taxan från 937 kr till 1 515 kr över ett år 
föreslås att höjningen sker stegvis under tre år. 
För 2017 års timtaxa föreslås en höjning till 1 193 kr/timme. 
För 2017 års grundavgift föreslås en höjning till 1 666 kr. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2017 enligt bilaga.  

 
Vid protokollet 
 
Susanne Kling 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Sjösten Torsten Lindh 
ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-10-27 
 
Rätt utdraget betygar:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2017-01-01

Sida: 1
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2017-01-01

Sida: 1
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2017-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2016  Taxa 2017 

Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 617 kr                 1 666 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 617 kr                 1 666 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Sida: 2

 
 
 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Ewa Luvö 

 
Sida 
1(1) 

2016-12-12 Dnr 2016/KS0619 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
 
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 de-
cember 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För-
revidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdels-
nämnderna, Polisen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämn-
den dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas 
synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program. Det flesta för-
ändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar. 
 
Vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 återremitterade Kommunstyrelsen förslaget 
och vill att det reviderade programmet:  
• även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant 

missbruk 
• att skolans roll tydliggöras 
• att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra 

skolor 
• att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna 

upptäcka och hantera missbruk av droger 
 
Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spel-
missbruk. Detta missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området. 
 
Ändringar gjorda efter återremissen syns i kursiv stil. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
  Ingegerd Eriksson 
  Chef Kvalitet och utveckling 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2017-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2016  Taxa 2017 

Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 617 kr                 1 666 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 617 kr                 1 666 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 937 kr                    1 193 kr                 

Sida: 2

Nr 4
Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
2016-12-12  Dnr 2016/KS0619

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 
 
 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Ewa Luvö 

 
Sida 
1(1) 

2016-12-12 Dnr 2016/KS0619 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
 
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 de-
cember 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För-
revidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdels-
nämnderna, Polisen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämn-
den dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas 
synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program. Det flesta för-
ändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar. 
 
Vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 återremitterade Kommunstyrelsen förslaget 
och vill att det reviderade programmet:  
• även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant 

missbruk 
• att skolans roll tydliggöras 
• att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra 

skolor 
• att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna 

upptäcka och hantera missbruk av droger 
 
Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spel-
missbruk. Detta missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området. 
 
Ändringar gjorda efter återremissen syns i kursiv stil. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
  Ingegerd Eriksson 
  Chef Kvalitet och utveckling 
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Strategi
 » Program

Plan
Policy

Riktlinjer
Regler

Drogpolitiskt program
i Borås Stad

Förslagen efter 

återremiss återges här

kursive
rade
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2 | ������������� �������

Borås Stads 
styrdokument

» Aktiverande
�������� – avgörande vägval för att nå målen för Borås
������� – verksamheter och metoder i riktning mot 
målen
���� – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
������ – Borås Stads hållning
���������� – rekommenderade sätt att agera
������ – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under Uppföljning 
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Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar 
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort 
alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och 
med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.

Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against Drugs. 
Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för en strikt 
narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är vägledande 
för vårt arbete.

Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka möjligheterna 
att nå målen. Den formaliserade samverkan med polisen och hälso- och sjukvården bör utvecklas 
ytterligare. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.

Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning för 
unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. Genom 
ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi uppmuntra ett 
restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 

debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

» Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och brottsförebyggande 

verksamhet.

Drogpolitiskt program 
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» Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.

Borås Stad ska 
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
-  förbättra samverkan i dessa frågor mellan skola och föräldrar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

ändamålsenligt stöd
- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och unga
- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i ordinarie 

verksamhet. 

» Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Borås Stad ska 
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna

Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymnasienämnden ska göra 
egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. Övriga nämnder ska i sin planering 
beakta Borås Stads program.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna redovisning 
till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program.
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501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
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E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för 
Borås Stadshus AB 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han 
utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus 
AB. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Göran Björklund 
   Kommunsekreterare 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 94

Nr 6
Rapportering av ej verkställda gynnande  
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den  
30 september 2016
2016-12-12  Dnr 2016/KS0356 739

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 
 
 
Kvalitet och Utveckling 
Handläggare: Anna Enochsson 

 
Sida 
1(2) 

2016-12-12 Dnr 2016/KS0356 739 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Rapportering av ej verkställda gynnande bi-
ståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 
september 
 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i social-
tjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut 
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i 
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rappor-
tera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008. 
 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att 
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänst-
lagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.  
 
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och 
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgs-
nämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara iden-
tifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rap-
porteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och 
revisorerna. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och 
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifie-
rade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att 
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bi-
stånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 

2 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över 
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verk-
ställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson 
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också 
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej 
verkställda beslut till IVO. 
 
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
   Ingegerd Eriksson 
   Enhetschef 
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Kvalitet och utveckling 
Anna Enochsson 

2016-12-12 

Bilaga 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2016 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Stadsdelsnämnd Väster      

Äldreomsorgen x     

IFO B o F  x Kontaktperson 101 Man 

  x Kontaktfamilj 94 Man 

  x Kontaktfamilj       102 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 108 Man 

  x Kontaktfamilj 108 Man 

  x Kontaktfamilj 112 Man 

  x Kontaktfamilj 134 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 203 Man 

Stadsdelsnämnden Norr      

Äldreomsorgen  x Dagverksamhet 294 Kvinna 

  x Kontaktperson 238 Kvinna 

  x Vård och omsorgsboende 419 Man 

  x Vård och omsorgsboende 105 Kvinna 

  x Parboende vård och om-
sorgsboende 

419 Man 

  x Kostnadsfri avlastning 166 Man 

IFO B o F  x Kontaktfamilj  221 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 99 Man  

  x Kontaktperson 162 Kvinna 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

  x Kontaktperson 120 Kvinna 

  x Kontaktperson 107 Man 

  x Kontaktperson 100 Kvinna 

  x Kontaktperson 91 Kvinna 

  x Kontaktperson 168 Kvinna   

IFO Asyl x     

Stadsdelsnämnden Öster      

Äldreomsorgen  x Permanent bostad 895 Man 

  x Permanent bostad 528 Man 

IFO B o F  x Kontaktperson 600 Man 

  x Kontaktfamilj 654 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 192 Man 

  x Kontaktfamilj 140 Man 

  x Kontaktfamilj      140 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 132 Kvinna 

  x Kontaktfamilj 106 Man 

  x Kontaktfamilj 106 Kvinna 

Arbetslivsnämnden x     

Sociala omsorgsnämnden      

  x Bostad med särskild ser-
vice 

662 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice 

662 Kvinna 
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Analys
Stadsdelsövergripande 
För aktuell tidpunkt den 30 september hade Barn och Familj 24 gynnande beslut av 
öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 8 beslut gällde tillsät-
tande av kontaktperson, 15 beslut kontaktfamilj och 1 beslut intern öppenvård. Peri-
oden har inneburit en mindre ökning i jämförelse med föregående period. Det är 
inom både kontaktperson- och familj som ökning har skett. 
 
Inom äldreomsorgen finns 8 beslut vilket är en minskning med 6 beslut. 
 
Stadsdelsnämnden Väster  
Äldreomsorgen har inga beslut att rapportera. 
Barn och Familj har åtta ej verkställda gynnande beslut, sju beslut gällde kontaktfamilj 
och ett gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades fem ej verkställda 
beslut och kvartalet dessförinnan sex ej verkställda beslut. 
 
För det barnet som väntat längst tid på att få sitt beslut om kontaktfamilj verkställt (ca 
sex månader) utreds det just nu en möjlig kontaktfamilj. De övriga barnen har väntat 
ungefär tre månader på att få sina insatser verkställda. 
 
Av de åtta barnen som väntar på att få sitt beslut verkställt har två av dem bistånd i 
form av öppenvård. 
 
Stadsdelsnämnden Norr 
Äldreomsorgen har sex gynnande beslut som inte verkställts. Ett makepar är beviljade 
vård- och omsorgsboende där mannen är sökande och kvinnan medsökande. Bevilja-
des den 2015-08-06 och har vid två tillfällen blivit erbjuden boende men tackat nej, på 
grund av att de önskat en bostad med tre rum och kök och sådan bostad finns för 
närvarande inte att erbjuda i kommunen.  
Ett ärende gällande kontaktperson där beslut togs 2016-02-03 har man hittat en per-
son som eventuellt kan tänka sig att åta sig uppdraget som kontaktperson.  
 
Ett beslut gällande vård- och omsorgsboende har inte blivit verkställt på grund av att 
personen är så vårdkrävande att det behövs ett boende med särskilda kunskaper och 
resurser. I dagsläget pågår en rekrytering av personal till ett sådant boende.  
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt, där har personen 
blivit erbjuden boende den 28 januari 2016 men har tackat nej.  
 
Barn och Familj har åtta beslut om intern öppenvård som inte är verkställt. Och 
samtliga är inom kontaktmanaskap. 
 
Stadsdelsnämnden Öster  
Äldreomsorgen har två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Båda 
gäller permanent boende där man fått flera erbjudanden men där den ena sökanden 
vill vänta på ett särskilt boende och den andra inte anser sig vara i behov av insats 
men ändå vill stå kvar med sin ansökan. 
 
Barn och Familj har 8 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. 
Sju ärenden gäller ansökan om kontaktfamilj. I ett av ärendena planeras uppstart. I ett 
annat fall har arbete pågått länge med att försöka rekrytera en kontaktfamilj som mat-
char familjens önskemål, men det har ännu inte lett till någon framgång. I övriga sex 
ärenden fortgår arbetet med att hitta lämpliga kontaktfamiljer. 
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Sociala omsorgsnämnden 
 
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Vid september månads utgång fanns det två ej verkställda beslut om bostad med sär-
skild service. Båda personerna har tackat nej till plats på kommunens boende men 
accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer 
över 65 år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år 
och beslut om bostad med särskild service kan verkställas 2017. 
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Kvalitet och utveckling 
Anna Enochsson 

2016-12-12 

Bilaga 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut en-
ligt 9 § LSS t.o.m. 30 september 2016 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2016 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden      

  x Kontaktperson 335 Kvinna 

  x Kontaktperson 396 Man 

  x Kontaktperson 429 Man 

  x Kontaktperson 153 Man 

  x Avlösarservice i hemmet 182 Man 

  x Korttidsvistelse 347 Man 

  x Korttidsvistelse 197 Man 

  x Korttidsvistelse 215 Man 

  x Korttidsvistelse 126 Man 

  x Korttidsvistelse 607 Man 

  x Korttidsvistelse 120 Kvinna 

  x Korttidstillsyn 213 Kvinna 

  x Daglig verksamhet 151 Kvinna 

  x Daglig verksamhet 482 Kvinna 

  x Daglig verksamhet 132 Man 

  x Daglig verksamhet 206 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för barn eller ungdo-
mar 123 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 224 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

865 Man 

2 (3) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2016 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 213 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

670 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

239 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

715 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

276 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

227 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

302 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

534 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

276 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

192 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

252 Kvinna 

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamheten 
Kontaktperson enligt LSS 
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.  
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gyn-
nande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 
2015. En person har tackat nej till erbjudande. 
 
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson 
saknas. 
 
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som krä-
ver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan 
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som 
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kon-
taktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete 
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta 
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på 
annat sätt ansetts alltför krävande. 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2016 

Nämnd 

Inga ej 
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beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 
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vice för vuxna 

239 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

715 Man 
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vice för vuxna 

227 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

302 Kvinna 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

534 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

276 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

192 Man 

  x Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

252 Kvinna 

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamheten 
Kontaktperson enligt LSS 
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.  
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gyn-
nande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet 
2015. En person har tackat nej till erbjudande. 
 
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson 
saknas. 
 
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som krä-
ver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan 
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som 
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kon-
taktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete 
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta 
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på 
annat sätt ansetts alltför krävande. 
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Korttidsvistelse enligt LSS 
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Av dessa rapporterades två beslut för 
första gången. Den andra personen har blivit erbjuden plats men ännu inte lämnat 
svar. En person har tackat nej till erbjudande. 
 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid mars månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda. Tre av besluten 
rapporterades för första gången. 

För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny 
verksamhet som kommer att startas i augusti 2016. 
En deltagare har nyligen flyttat och familjen har valt att vänta med arbete. Deltagaren 
har varit på ett besök och kommer troligen att börja arbeta inom kort. 
En person har tackat nej till erbjudande. 
En deltagare går inte att nå, oklart om hen har börjat på skola 50 %. 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Sju beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Två av besluten 
har fått avbrott i verkställigheten. Ett av besluten rapporterades för första gången.  
 
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.  
Fyra personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika  
LSS-boenden. 
Beslut har heller inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har 
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån 
funktionsnedsättning och/eller ålder. 
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Budget 2017 för de kommunala bolagen 

Bakgrund 
Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts 
årligen 8,6 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av verksamheten, cirka 79 
% eller 6,8 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell 
nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige 
i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. 

Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2017 att bedrivas genom 14 bolag, 
direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. 
Dessutom kommer tre bolag ha egna dotterbolag. Bolagen styrs av aktiebolagsla-
gens bestämmelser, kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bo-
lagsordningar och ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och detal-
jerat styrdokument medan bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bo-
lagets bildande eller genom särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär.  

Sammanfattning 2017 

Bolagen budgeterar 2017 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat efter 
finansiella poster på sammanlagt 128 miljoner kronor (mnkr). Stadshusbolagen 
bidrar med ett resultat på 125 mnkr och Borås Lokaltrafik AB med 6 mnkr, medan 
bostadsbolagen budgeterar med en förlust på 3 mnkr.  

Det budgeterade resultatet är närmare 50 mnkr sämre än utfallet 2015 och drygt 40 
mnkr sämre än prognos 2016 (vid jämförelse mellan åren bortses från AB Bostä-
ders reavinst under 2016 på 348 mnkr).  Jämfört med 2015 och 2016 är stadshus-
koncernens resultat på samma nivå, där dock extra nedskrivningar hos Borås 
Energi och Miljö AB kan påverka såväl 2016 som 2017. Försämringen sker främst 
i bostadsbolagen där resultatet minskar cirka 35 mnkr jämfört med 2015 och 2016. 
I gruppen ”övriga bolag” ingår 2017 endast Borås Lokaltrafik, och resultatminsk-
ningen beror på att de tappar linjetrafiken 1 april 2017. 

Samtliga bolag Utfall Budget Prognos Budget Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017 avvik 16
Stadshusbolagen 124 73 120 125 47
Bostadsbolagen 33 22 379 -3 356
Övriga bolag 20 16 20 6 3
Totalt bolagen, ej eliminerat 176 111 518 128 407
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Borås Lokaltrafik AB: s upphörande av sin busstrafik är en stor förändring inför 
2017. Övriga saker bland bolagen att notera är att AB Bostäder under 2016 avytt-
rat delar av fastighetsbeståndet vilket stärker balansräkningen och ger bolaget möj-
lighet att klara nyproduktion. Å andra sidan budgeterar AB Bostäder ett negativt 
resultat till följd av bland annat stora utrangeringskostnader. Överlag visar bo-
stadsbolagen låga resultatnivåer i en tid av rekordlåga räntenivåer och hög belägg-
ningsgrad. Borås Elnät AB genererar ett fortsatt högt resultat, och Borås Energi 
och Miljö AB bygger upp resultat inför förestående driftsättning av EMC, vilket 
kommer få stor påverkan på bolagets ekonomi.    

Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar 
på 1 300 mnkr. Största investeringar budgeteras för AB Bostäder i Borås, Borås 
Elnät AB och Borås Energi och Miljö AB på ca 340 mnkr vardera. Därutöver till-
kommer Borås Energi och Miljö AB: s pågående investering i ett Energi- och Mil-
jöcenter på Sobacken med en total investeringsvolym på 3 167 mnkr.  

Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte är 
korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 

Bolagens finansiella ställning 
Verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora 
investeringar och en hög andel lånefinansiering. Generellt sett är Borås Stads bo-
lag högt belånade och har lågt eget kapital. Sammanräknad soliditet bland bolagen 
(ej koncerneliminerad) var vid årsskiftet 2015-12-31 11 %. Stadshuskoncernen har 
en något högre soliditet, 12 %, medan bostadsbolagens soliditet är 9 %. Alla fem 
allmännyttiga bostadsbolag har dock marknadsmässiga övervärden i sina fastig-
hetsbestånd vilket innebär att en marknadsjusterad soliditet för bostadsbolagen är 
36 %.   

Borås Stads koncernperspektiv (kommunen och bolagen) analyseras av externa 
bedömare. Såväl det av kommunerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kre-
ditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer Borås Stad utifrån koncern-
perspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser av kommunerna. Deras 
analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett högt betyg och en låg, men dock 
ökande risk. Resultatnivån per invånare är klart över rikssnittet och även något 
över resultatnivån för kategorin ”större städer”. Skuldsättningen inklusive pens-
ionsåtaganden utanför balansräkningen är också under rikssnittet, men dock 
ökande. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s analys som framhåller 
kommunens ekonomi och resultatnivåer som mycket stark, medan de under senare 
år ändrat bedömningen av kommunens lånebörda från låg till måttlig.     

Kommunstyrelsen delar analysen; koncernens ekonomi och finansiella ställning är 
god. Koncernen har för närvarande en god resultatnivå, men en ökande skuldsätt-
ning. Skulduppbyggnaden är dock förväntad och planerad då stora investeringsbe-
hov finns inom koncernen. Exempelvis påverkas lånebördan väsentligt av beslutet 
under 2015 att Borås Energi och Miljö AB ska investera i nytt kraftvärme- och 
avloppsreningsverk på Sobacken.  

Resultatnivåerna är på kort sikt tillfredställande med tanke på självfinansiering av 
stadshuskoncernen. Däremot kommer på några års sikt ökade förluster i befintliga 
underskottsbolag tillsammans med förluster i ett kongresshusbolag att påfresta 
finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. En betydande risk är dessutom när 
Borås Energi och Miljö AB driftsatt EMC och huruvida bolaget då klarar att gene-
rera en avkastning.  

3 

Flera av bolagen är dessutom räntekänsliga, och skulle påverkas mycket på längre 
sikt vid en normalisering av ränteläget.  

Sammantaget bör bolagens skulduppbyggnad och finansiella ställning följas upp 
noggrant framöver, som en viktig del i ägarens uppsikt och ägarstyrning över bo-
lagen.  

Ägarstyrning och uppsiktsplikt 
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de kommunala 
bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i kommunallagen, vilken förtyd-
ligats under senare år. Dessutom representerar bolagen stora värden och därmed 
också en stor ekonomisk risk, vilket kräver att ägaren på ett tydligt sätt styr och 
följer upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog.  

Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till 
ett bokfört värde på närmare 7 200 mnkr (vid bokslutet 2015-12-31). Av bolagen 
utgör Borås Energi och Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en bety-
dande andel, över två tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl omsättnings- 
som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag 
cirka 80 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största 
investeringarna framöver ligger. Att aktivt analysera och ägarstyra dessa utifrån 
risker och möjligheter är därför av stor vikt.  

I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att utifrån 
ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de kommunala bola-
gen. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. I di-
rektiven anges bl.a. att bolagen årligen ska upprätta en budget för det kommande 
kalenderåret, vilken ligger till grund för Kommunfullmäktiges fastställande av 
finansiella mål och avkastningskrav på bolagen.  

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB har under hösten 2016 beslutat om för-
stärkt ägarstyrning. Under 2017 kommer bland annat ägardialogen utökas samt 
styrdokumenten förtydligas och förbättras. Dessutom kommer en utveckling ske 
av moderbolagets roll i ägarstyrningen.      

Budgetprocess
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls plane-
rings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala 
nämnderna. Denna dialog ligger i linje med ägarens ambition att hålla en hög nivå 
på kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är 
att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och ett bolag i dessa avse-
enden. 

Kommunstyrelsen kan för 2017 konstatera att materialet varierar i standard, men 
från flertalet bolag erhålls ett bra material. Under året gör löpande samarbetspro-
cesser med de större bolagen också att Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt in-
formerad om utvecklingen och om eventuella problem. Kommunikationen mellan 
bolagsledningar och Kommunstyrelsen är god. 

Kommunstyrelsen bedömer efter genomgång av bolagens budgetar för 2017  att 
verksamheten kommer att bedrivas väl i linje med gällande ägardirektiv och bo-
lagsordningar.  
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Ekonomiska mål  
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2017. Kommunstyrelsen 
redovisar i samband med detta sitt förslag till Kommunfullmäktige inför deras be-
slut av ekonomiska avkastningskrav och soliditetsmål. Önskvärda nivåer på av-
kastning och finansiell styrka kan inte alltid ställas för det närmaste året utan är en 
process över flera år. Avkastningskraven och de finansiella målen sätts därför som 
ett rullande medelvärde över 3 år.  

För vissa bolag anses inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska mål. 
Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de s.k. underskottsbolagen eller bolag 
som helt ska verka enligt självkostnadsprincipen, och inom stadshuskoncernen 
medför koncernbidragen att mätning mot eget kapital kan vara missvisande. I vissa 
fall anses resultatkrav vara mer lämpliga att sätta än avkastningskrav på det egna 
kapitalet.   

I de fall avkastningskrav ställs används avkastning på eget kapital (resultat efter 
finansiella intäkter och kostnader i förhållande till eget kapital)   
och soliditet som finansiellt mål (eget kapital i förhållande till totalt kapital).  

De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav och 
finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. De 
mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter minus 
kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas 
marknadsvärde. Avkastningskravet sätts förhållandevis lågt sett i en marknadsjäm-
förelse, med tanke på det allmännyttiga syftet och det långsiktiga perspektivet som 
de kommunala bostadsbolagen agerar efter.     

Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de slut-
förs ofta först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen från bo-
stadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån förhand-
lingarna. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på faktiskt utfall 
av dessa.  

Bolagens finansiering  
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov tillgodosedda av 
den koncerngemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklu-
sivt svara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose behovet av finan-
siell kompetens och samordna finansverksamheten.  

Bolagens ansvar är att i dialog med internbanken utforma räntebindningsstrategier 
som årligen ska godkännas av Kommunstyrelsen i samband med att koncernkonto-
limiten godkänns i samband med detta budgetärende. För den sammantagna kom-
munkoncernen gäller som huvudprincip att maximalt 50 % av räntebindningen bör 
förfalla inom 12 månader. Internbanken utreder för närvarande en övergång till 
centralt ansvar för räntebindningen för att på ett bättre sätt hantera ränterisken ur 
ett koncernperspektiv.  

Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en indivi-
duellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en mark-
nadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens. 

Finansiering av bolagen för 2017 med bolagsspecifika kommentarer framgår av 
bilaga 1. 

5 

Stadshuskoncernen 

Borås Stadshus AB 
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen som 
ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen verk-
samhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att finansiera 
sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för ett externt lån.  

Årsresultaten låg t o m 2008 på -8-9 mnkr men har sedan 2009 förbättrats genom 
en lägre ränta. Resultatet i budget 2017 är -2,4 mnkr med ett nollresultat efter kon-
cernbidrag. Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 4 %. Budgeterat resultat är 
något sämre än prognosen 2016, vilket beror på att moderbolaget under 2017 
kommer att börja betala för de lednings- och administrationstjänster som Stads-
kansliet utför. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar vid en samlad bedömning av stadshusbolagens bud-
getar att koncernbidragsbehoven troligen kommer att kunna finansieras inom kon-
cernen, utan behov av tillskott från Borås Stad.  

Resultatnivåerna är på kort sikt tillfredställande med tanke på självfinansiering av 
stadshuskoncernen. Däremot kommer på några års sikt ökade förluster i befintliga 
underskottsbolag tillsammans med förluster i ett kongresshusbolag att påfresta 
finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. En betydande risk är dessutom när 
Borås Energi och Miljö AB driftsatt EMC och huruvida bolaget då klarar att gene-
rera en avkastning.  
Moderbolaget föreslås fortsatt ha ett mål för soliditeten på 4-5 %. 

Borås Energi och Miljö AB  
inklusive dotterbolag Boras Waste Recovery AB 

Borås Energi och Miljö AB arbetar med 6 affärsområden: 
- Hushåll 
- Energi 
- Biogas (organiserad som en enhet under Energi) 
- Vatten och avlopp (VA) 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Stadshus AB -3,8 -2,3 -2,1 -2,4
Borås Elnät AB 64,6 30,7 56,5 72,6
Borås Energi och Miljö AB 75,8 75,2 90,2 87,4
 -Boras Waste Recovery AB -0,3 -1,3 -1,3 -1,2
Borås Djurpark AB -10,5 -13,2 -14,3 -13,4
Borås Kommuns Parkerings AB 10,7 6,3 9,7 6,4
IBAB inkl dotterbolag 11,4 6,1 7,1 6,0
BoråsBorås TME AB inkl db -16,1 -18,1 -17,2 -19,6
BSTF AB -8,1 -8,7 -7,9 -9,0
Inkubatorn i Borås AB -0,2 -2,0 -0,9 -2,4
S:a Stadshuskoncernen 123,5 72,7 119,8 124,5

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Energi och Miljö AB 75,8 75,2 90,2 87,4
 -Boras Waste Recovery AB -0,3 -1,3 -1,3 -1,2
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Stadshuskoncernen 
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rera en avkastning.  
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Borås Energi och Miljö AB  
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BoråsBorås TME AB inkl db -16,1 -18,1 -17,2 -19,6
BSTF AB -8,1 -8,7 -7,9 -9,0
Inkubatorn i Borås AB -0,2 -2,0 -0,9 -2,4
S:a Stadshuskoncernen 123,5 72,7 119,8 124,5

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Energi och Miljö AB 75,8 75,2 90,2 87,4
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- Vattenkraft 
- Återvinning 
Utöver dessa finns funktioner för operativt stöd och ledning och strategi. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget har under 2016 haft speciellt fokus på investeringen i Energi- och miljö-
center (EMC) på Sobacken, beslut om driftsform för fjärrvärmen, biogasen, av-
fallsplanen och framtiden för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB.  

I mars 2015 godkände Kommunfullmäktige bolagets EMC-investering, ett energi- 
och miljöcenter bestående av ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsrenings-
verk, samförlagt på Sobacken. Investeringen pågår men har omgärdats av överkla-
ganden i många av de stora delupphandlingarna. Detta medför förseningar och 
fördyringar i projektet. Enligt nuvarande tidplan tas de nya anläggningarna i drift 
under första hälften av 2019. 

Bolaget beslutade under 2016 att inte upphandla ett nytt driftsavtal gällande fjärr-
värmen. Under 2017 kommer driften att bedrivas i egen regi.  

Förhandlingar har under 2016 pågått med den nya driftsoperatören för stadstrafi-
ken i Borås, men ännu är inget avtal klart om Borås Energi och Miljö AB får leve-
rera fordonsgasen. 

Bolaget har haft fokus på genomförande av beslutade aktiviteter i avfallsplanen 
och där insamling av hushållsavfall varit i fokus. Bolaget har beslutat att bygga en 
anläggning för optisk sortering för tre fraktioner där även plast kommer att sorte-
ras. Ärendet är tillsänt fullmäktige för deras ställningstagande.  

Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att utreda Boras Waste Recovery AB: 
s framtid och dess syfte, organisation och finansiering. Utredningen pågår.  
  
Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Energi och Miljö AB har de senaste åren skapat en resultatuppbyggnad till 
stor del genom taxehöjningar för att förstärka bolaget inför pågående EMC-
investering. 2017 höjs fjärrvärmetaxan med 0,75 % och taxan för VA med 5,5 %. 
Renhållningstaxan lämnas oförändrad. 

Bolagets budget 2017 visar ett resultat efter finansnetto på 86,2 mnkr. I resultatet 
ingår ett budgeterat underskott för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB med -
1,2 mnkr, och ett budgeterat resultat för affärsområde VA på 29 mnkr. VA är ett 
monopol som bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den vinstuppbyggnad som 
skett inom affärsområde VA de senaste åren avsätts i fond för att kunna användas 
som resultatutjämning när det nya avloppsreningsverket är byggt. 

Det budgeterade resultatet 2017 är närmare 3 mnkr sämre än förväntat utfall 2016. 
Resultatmarginalen för driften sjunker från 27,6 % till 25,5 %. Intäkterna budgete-
ras till 11 mnkr högre, med ökningar inom avfallshantering och VA, och lägre in-
täkter för fordonsgas, el och fjärrvärme. Kostnaderna förväntas öka med 28 mnkr. 
Personalkostnader ökar genom övertag av driftspersonal men bränslekostnader och 
förväntade reparations- och underhållskostnader sjunker. De senaste årens ned-
skrivningar av anläggningstillgångar som kommer tas ur bruk när EMC är färdigt 
ger lägre kapitalkostnader 2017. Sammantaget blir budgeterat resultat 3 mnkr 
sämre än prognosen 2016. I förväntat utfall 2016 är inte hänsyn taget till eventuell 
nedskrivning av biogasverksamhetens anläggningstillgångar. 

7 

Budgeterat resultat ger en avkastning på eget kapital på 27 % och en soliditet på 8 
%. Avkastningen på eget kapital när affärsområde VA exkluderas blir 18 %. Full-
mäktiges befintliga krav är 20-25 % i avkastning och 15 % i soliditet. 

Nedan redogörs för driftsbudgeten per affärsområde.

Driftsbudget per affärsområde
Affärsområde 
Mnkr 

Resultat 15 Resultat 
Prognos 16 

Resultat  
Budget 17 

Hushåll 1 -1 0 
Biogas -24 0 0 
Energi 57 62 57 
Vatten och avlopp 15 17 29 
Vattenkraft 3 1 1 
Återvinning 7 7 4 

Hushåll 
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 0 mnkr.  

Affärsområde Hushåll står för cirka 8 % av bolagets omsättning och omfattar av-
fallsinsamling samt tömning av slam och fettavskiljare.  

Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med 
en offentligrättslig taxa. Över tiden ska självkostnadsprincipen gälla. Avfallstaxan 
föreslås oförändrad.   

Biogas 
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 0 mnkr. 

Affärsområdet står för cirka 5 % av bolagets omsättning och omfattar förbehand-
ling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning.  

I avvaktan på beslut om leverans till busstrafiken har inte beslut tagits om investe-
ringar och arbetsmiljösatsningar inom affärsområdet, vilket innebär en risk för 
ökade kostnader som inte är budgeterade.  

Energi 
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 57 mnkr. Låga elpriser samt högre av-
/nedskrivningar påverkar resultatet negativt, men låga räntenivåer och minskade 
bränslekostnader bidrar positivt.    

Affärsområdet står för 58 % av bolagets omsättning och omfattar fjärrvärme, el 
från kraftvärme, fjärrkyla och processånga.  

Fjärrvärmeleveransen budgeteras till något högre än förväntat utfall 2016, 629 
GWh (620), och elproduktionen till 136 GWh (120).  

Fjärrvärmetaxan höjs med 0,75 % och elintäkterna baseras på rådande marknads-
priser samt gjorda prissäkringar.    

Vatten och avlopp 
Affärsområdet står för 19 % av bolagets omsättning och omfattar Sjöbo vattenre-
ningsverk, Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät.  

Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 29 mnkr. VA-taxan fastställs årligen i 
Kommunfullmäktige i separat ärende. Budgeterat resultat inkluderar en höjning av 
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VA -taxans brukningsavgifter med 5,5 %, vilket är samma procentuella höjning 
som 2016. I resultatet ingår ökade avskrivningar på grund av nedskrivningsbehov. 

VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tiden. Positiva resultat med avsätt-
ningar av vinsten för framtida kostnader kan under vissa förutsättningar tillåtas. 
Bolaget har i syfte att främja en jämn taxeutveckling sedan 2011 gjort taxeökning-
ar med 1,5 % -enheter mer än landets genomsnitt. Vinsterna har till fullo avsatts 
till investeringen i nytt avloppsreningsverk, och även resultatet för 2017 kommer 
avsättas till detta. Efter 2017 kommer 200 mnkr vara fonderat.  

Återvinning 
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 4 mnkr. 

Affärsområdet står för 9 % av bolagets omsättning och omfattar deponi och föro-
renade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, 
åkeri samt entreprenader.  

Vattenkraft 
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 1 mnkr. 

Affärsområdet står för 1 % av bolagets totala omsättning och omfattar vattenkraft-
stationerna Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i 
Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
EMC-investeringen på totalt 3,2 mdkr kommer att pågå för fullt under hela 2017.  

Utöver EMC och andra sedan tidigare beslutade investeringar, budgeterar bolaget 
för nya investeringar under 2017 på 342 mnkr. Avskrivningarna beräknas till 135 
mnkr vilket är 11 mnkr lägre än förväntat utfall 2016. Investeringarna 2017 sker 
främst inom affärsområde Energi 181 mnkr och affärsområde VA 126 mnkr. Inve-
steringarna avser främst reinvesteringar och förtätningar av fjärrvärme- respektive 
VA-nätet. Största enskilda investering är överföringsledning till Fristad på över 
130 mnkr vilken avser både Energi och VA. 

Bolaget önskar ingen ytterligare kreditlimit för 2017. Sedan tidigare har limit er-
hållits för hela EMC-upplåningen. Per 2016-12-31 förväntas 1 000 mnkr av limi-
ten för EMC på 3 167 mnkr vara upplånade. Upplåningen till EMC ligger utanför 
bolagets normala koncernkontoupplåning och reversupplånas från internbanken till 
fast ränta.  

Boras Waste Recovery AB 
Dotterbolagets resultat 2017 budgeteras till -1,2 mnkr. 

Bolaget ska upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att 
delta i internationella utvecklingsprojekt. Verksamheten ska skapa möjligheter till 
en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende resursåtervinning, 
avfallshantering och energiförsörjning som i sin tur gynnar utvecklingen av egna 
idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.  

Kommunstyrelsen utreder för närvarande bolaget för att klargöra bolagets syfte, 
finansiering och organisation.  

Bolaget önskar en oförändrad limit på 3 mnkr.    
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Kommunstyrelsens bedömning  
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som Borås Energi och Miljö AB inklusive dotterbolag har att 
verka inom. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet på 
bolagets totalnivå till 20 % (avkastning på eget kapital) exklusive resultatet för 
affärsområde VA, att gälla fram tills EMC är i drift. Därefter måste avkastnings-
kravet och mål för soliditet anpassas till Borås Energi och Miljö AB: s nya förut-
sättningar.  I takt med att EMC-investeringen fortskrider ökar bolagets balansräk-
ning kraftigt med en försvagad soliditet som följd. Fram till att de nya kraven sätts 
föreslås inget nytt soliditetsmål  

EMC kommer mycket kraftigt att påverka bolagets resultat och ekonomiska ställ-
ning. Kommunstyrelsen har i samband med de senaste budgetarna för bolaget po-
ängterat vikten av att säkra resultaten och åstadkomma en uppbyggnad av det egna 
kapitalet med hänsyn till pågående investering i nytt kraftvärmeverk och av-
loppsreningsverk. Bolagets taxe- och avgiftshöjningar är därför relevanta, i enlig-
het med separata beslut i Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen konstaterar en hög resultatnivå för 2017. Exkluderat resultatet 
för affärsområde VA innebär dock resultatet en avkastning på eget kapital som är 
lägre (18 %) än gällande avkastningskrav på 20-25 %. Därtill har bolaget de sen-
aste åren tvingats till nedskrivningar vilket påverkat resultatet kraftigt.  

Med anledning av de senaste årens nedskrivningsbehov understryker Kommunsty-
relsen vikten av att avskrivningar inte förskjuts utan kontinuerligt avspeglar verk-
ligt avskrivningsbehov.   

Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för 2017, innebärande en 
oförändrad limit, godkänns.  

Kommunstyrelsen återkommer i separat ärende kring framtida utveckling av Boras 
Waste Recovery AB.

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB är uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Elnät distribuerar 
elenergi via elnätet i en monopolverksamhet. Affärsområde Stadsnät tillhandahål-
ler en infrastruktur för datakommunikation. Bolagets uppdrag är att säkerställa ett 
väl fungerande el- och kommunikationsnät.  

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolagets uppdrag att säkerställa en leveranssäker och väl fungerande infrastruktur 
för el- och datakommunikation innebär att investeringsbehovet är mycket stort. 
Dels ska befintlig kapacitet och status bibehållas och säkras, dels ska ökade belast-
ningsbehov på näten framöver tillgodoses. Under såväl 2016 och 2017 pågår stora 
investeringsarbeten vilket framgår nedan under Investeringar och finansie-
ring/kreditlimit 2017.  

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Elnät AB 64,6 30,7 56,5 72,6
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Bolaget har de senaste åren varit inblandat i två betydande rättsprocesser avseende 
intäktsramar och vinstnivå. Båda avgjordes i högsta instans till bolagets fördel 
under 2015.  

Det ena målet gällde intäktsramarna för åren 2012-2015, och utfallet innebar att 
bolagets intäkter för dessa år säkerställdes. Den nya regleringsperioden för 2016-
2019 är nu också föremål för rättsprocess.  

Det andra målet gällde om bolagets vinstnivå ska styras av ellagens bestämmelser 
eller av kommunallagens självkostnadsprincip. Högsta förvaltningsdomstolen fast-
slog i domen att ett kommunalt elnätsbolag ska följa ellagen och har rätt att gene-
rera avkastning.    

Den 1 juli 2016 trädde den s k ”Utbyggnadslagen” ikraft. Lagen syftar till att nätä-
gare ska lämna ut information om kommande byggplaner och medge samordning. 
Juridisk bedömning av lagens effekter för bolagets arbete med fiberutbyggnaden 
pågår.  

Resultat och ekonomisk ställning 
I förslaget till budget 2017 beräknas ett resultat för bolaget på 72,6 mnkr, fördelat 
på affärsområde Elnät 72,6 mnkr och affärsområde Stadsnät på 0,1 mnkr. Budge-
ten baseras på en höjning av bolagets elnätstariffer med 2,5 % från och med den 1 
april 2017. 

Jämfört med bolagets prognos för 2016 på 56,5 mnkr skiljer sig budgeten för 2017 
åt främst på två områden. Nettoomsättningen ökar till följd av en stor enskild an-
slutningsavgift på 31 mnkr avseende Borås Energi och Miljö AB: s anslutning vid 
Sobacken. Dessutom ökar avskrivningarna till följd av hög investeringstakt.  

Affärsområde Stadsnät förväntas utvecklas i en ojämn takt beroende på utfall av 
fibernätets utbyggnad.   

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget budgeterar 2017 för en investering på 336 mnkr, varav Elnät 173 mnkr 
och Stadsnät 163 mnkr.  

För affärsområde Elnät består investeringarna till stor del av ”Projekt 2031”, där 
en ringledning runt Borås med ett 130 kV högspänningsnät samt mottagningsstat-
ioner anläggs.  

Affärsområde Stadsnäts investeringar består främst av fiberutbyggnad i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut under hösten 2014 med målet att nå regeringens 
bredbandsmål, att 90 % av hushåll och företag 2020 ska ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. Förändrade förutsättningar, bland annat en större konkurrens 
än förväntat, gör att total investeringsnivå för fiberutbyggnaden blir lägre än de 
planerade 480 mnkr. Däremot har investeringstakten påskyndats vilket gör att pro-
jektet förväntas färdigt före 2020. 

För investeringarna 2017 önskar bolaget en ökad limit på 100 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
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Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätsverksamheten är i 
linje med det avkastningskrav som ägaren ställt och intäktsnivån ligger klart under 
den möjliga nivå som intäktsramen sätter.  

Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov vilka är viktiga att 
klara av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- som datan-
ät. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett avkastningskrav 
(avkastning på eget kapital) på 20 % och en soliditetsnivå på 25 %.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en ökad limit på 100 
mnkr, godkänns. 

Borås Djurpark AB  

Borås Djurpark AB: s verksamhet består av två affärsområden där förutom Djur-
parken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt 
koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget har under flera år haft vikande besökssiffror, men 2015 innebar en ökning. 
2016 sjunker dock besöksantalet igen till cirka 248 000 jämfört med budgeterade 
nivån på 270 000.  

Byggnationen av den stora gångbron från entré till savann har pågått under 2016. 
Färdigställandet har dock blivit framflyttat till 2017. Under 2017 kommer även 
investering i elefanthus att ske. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Djurpark AB: s budget för 2017 ger ett resultat efter finansnetto på -13,4 
mnkr. Det är i paritet med 2016 års budget men 1,3 mnkr bättre än det förväntade 
utfallet 2016. Affärsområde Djurparken inklusive restaurang/kiosk  budgeterar 
resultatet till -11,7 mnkr och affärsområde Saltemad till -1,7 mnkr.  

Budgeten för 2017 baseras på 270 000 besökare. För Saltemad kommer arrendet 
att minska, däremot budgeteras ingen uthyrning av campingbostäder till Migrat-
ionsverket.  

Prognosen 2016 tyngs främst av 4,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat till följd av 
cirka 22 000 färre besökare. På kostnadssidan kan noteras att då broinvesteringen 
ännu inte är färdigställd ligger avskrivningarna närmare 1 mnkr lägre än budget.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolagets investeringar under 2017 förväntas uppgå till 27,5 mnkr, främst hänför-
ligt till elefanthus och gångbro. Kreditlimiten på koncernkontot föreslås oföränd-
rad, då limitutrymme för ovanstående investeringar erhållits 2016.  

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Djurpark AB -10,5 -13,2 -14,3 -13,4
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Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätsverksamheten är i 
linje med det avkastningskrav som ägaren ställt och intäktsnivån ligger klart under 
den möjliga nivå som intäktsramen sätter.  

Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov vilka är viktiga att 
klara av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- som datan-
ät. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett avkastningskrav 
(avkastning på eget kapital) på 20 % och en soliditetsnivå på 25 %.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en ökad limit på 100 
mnkr, godkänns. 

Borås Djurpark AB  

Borås Djurpark AB: s verksamhet består av två affärsområden där förutom Djur-
parken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt 
koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget har under flera år haft vikande besökssiffror, men 2015 innebar en ökning. 
2016 sjunker dock besöksantalet igen till cirka 248 000 jämfört med budgeterade 
nivån på 270 000.  

Byggnationen av den stora gångbron från entré till savann har pågått under 2016. 
Färdigställandet har dock blivit framflyttat till 2017. Under 2017 kommer även 
investering i elefanthus att ske. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Djurpark AB: s budget för 2017 ger ett resultat efter finansnetto på -13,4 
mnkr. Det är i paritet med 2016 års budget men 1,3 mnkr bättre än det förväntade 
utfallet 2016. Affärsområde Djurparken inklusive restaurang/kiosk  budgeterar 
resultatet till -11,7 mnkr och affärsområde Saltemad till -1,7 mnkr.  

Budgeten för 2017 baseras på 270 000 besökare. För Saltemad kommer arrendet 
att minska, däremot budgeteras ingen uthyrning av campingbostäder till Migrat-
ionsverket.  

Prognosen 2016 tyngs främst av 4,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat till följd av 
cirka 22 000 färre besökare. På kostnadssidan kan noteras att då broinvesteringen 
ännu inte är färdigställd ligger avskrivningarna närmare 1 mnkr lägre än budget.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolagets investeringar under 2017 förväntas uppgå till 27,5 mnkr, främst hänför-
ligt till elefanthus och gångbro. Kreditlimiten på koncernkontot föreslås oföränd-
rad, då limitutrymme för ovanstående investeringar erhållits 2016.  

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Djurpark AB -10,5 -13,2 -14,3 -13,4
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Kommunstyrelsen konstaterar Borås Djurpark AB: s beroende av antalet besökare. 
Budgeterat besöksantal 2017 är högt satt, och ett lägre utfall skulle försämra resul-
tatet ytterligare. 2017 kommer även avskrivningarna öka till följd av färdigställda 
investeringar, och affärsområde Saltemad visar ett underskott trots lägre arrende. 

Investeringsbehoven lär dessutom fortsätta framöver för att kunna erbjuda besö-
karna en attraktiv upplevelse. Det är därför viktigt att bolaget arbetar aktivt för en 
ökad omsättning och ett förbättrat resultat.  

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att Saltemads camping-
verksamhet ska säljas alternativt läggas ut på entreprenad. Utredning i frågan på-
går. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav fram-
över på som lägst -12 mnkr.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Borås kommuns Parkerings AB 

Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parke-
ringsplatser på tomtmark vilket omfattar 3 800 platser. Dessutom hyrs 444 bilplat-
ser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska förvaltningen an-
svarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har bolaget infört miljöbilstillstånd för elbilar, i enlighet med fullmäk-
tiges beslut. Under året har även 6 stycken laddplatser för elbilar etablerats. P-
räknesystem har etablerats i 4 områden, och för 2017 planeras för etablering av 
ytterligare 4 områden.  

Uppförandet av Vulcanus parkeringshus har försenats till följd av överklaganden 
av detaljplanen. Bolaget har förhoppning om byggstart 2017 med färdigställande 
under 2018. Vulcanus ger ett nettotillskott på 220 p-platser, vilket är välbehövligt 
då flera av dagens centrala markparkeringar inom en relativt snar framtid förväntas 
försvinna till förmån för bostäder och affärsverksamheter. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeterat resultat 2017 är 6,4 mnkr. Budgeten är mer än 3 mnkr lägre än progno-
sen för 2016. Intäkterna i budgeten följer prognosen väl, medan högre kostnader 
budgeteras främst för fastighetsunderhåll, betallösningar via app/sms samt ränte-
kostnader till följd av ökad belåning. 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Kommuns Parkerings AB 10,7 6,3 9,7 6,4
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Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror på att få nya kapitalkrä-
vande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av parkeringsanlägg-
ningarna. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Den sedan tidigare godkända investeringen av Vulcanus P-hus på 77 mnkr plane-
ras att påbörjas under 2017. Övriga investeringar uppgår till närmare 2 mnkr och 
avser p-ledningssystem, förbättring av beläggning på Nybron samt 12  nya ladd-
platser. Bolaget önskar en oförändrad limit hos internbanken, då ökad limit avse-
ende Vulcanus erhölls redan 2016.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. 
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa 
en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I 
samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se 
över bolagets ekonomiska situation.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav 
närmsta åren på 7-8 mnkr. Krav på avkastning på eget kapital och soliditetsmål 
föreslås inte sättas, då bolaget till följd av givande av koncernbidrag har begränsad 
påverkansgrad på det egna kapitalet. 

Kommunstyrelsen utreder som en del i Borås Stads omorganisation en eventuell 
samordning mellan Tekniska förvaltningen och Borås kommuns Parkerings AB. 
Beslut i frågan väntas under 2017. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en oförändrad limit, 
godkänns. 

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB 

IBAB: s uppgift enligt bolagsordningen är att förvärva, förvalta och sälja industri-
fastigheter. Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med 
verksamhetslokaler. Bolaget äger fastigheter och företagscenter i fem områden i 
Borås. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har bolaget avyttrat dotterbolaget IBAB 2 vilket bestod av en fastighet 
på Viared. Efter att fastigheten renoverats och hyresgästanpassats åt Västra Göta-
landsregionen avyttrades fastigheten/bolaget vilket varit den långsiktiga planen 
med innehavet. 

Ombyggnaden av fastigheten Eolus 6 till ett mötes- och kongresshus har under 
2016 tagit en paus i väntan på besked om Götalandsbanans sträckning. I budgeten 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
IBAB inkl dotterbolag 11,4 6,1 7,1 6,0
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Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror på att få nya kapitalkrä-
vande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av parkeringsanlägg-
ningarna. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Den sedan tidigare godkända investeringen av Vulcanus P-hus på 77 mnkr plane-
ras att påbörjas under 2017. Övriga investeringar uppgår till närmare 2 mnkr och 
avser p-ledningssystem, förbättring av beläggning på Nybron samt 12  nya ladd-
platser. Bolaget önskar en oförändrad limit hos internbanken, då ökad limit avse-
ende Vulcanus erhölls redan 2016.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förut-
sättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. 
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa 
en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I 
samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se 
över bolagets ekonomiska situation.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav 
närmsta åren på 7-8 mnkr. Krav på avkastning på eget kapital och soliditetsmål 
föreslås inte sättas, då bolaget till följd av givande av koncernbidrag har begränsad 
påverkansgrad på det egna kapitalet. 

Kommunstyrelsen utreder som en del i Borås Stads omorganisation en eventuell 
samordning mellan Tekniska förvaltningen och Borås kommuns Parkerings AB. 
Beslut i frågan väntas under 2017. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en oförändrad limit, 
godkänns. 

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB 

IBAB: s uppgift enligt bolagsordningen är att förvärva, förvalta och sälja industri-
fastigheter. Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med 
verksamhetslokaler. Bolaget äger fastigheter och företagscenter i fem områden i 
Borås. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har bolaget avyttrat dotterbolaget IBAB 2 vilket bestod av en fastighet 
på Viared. Efter att fastigheten renoverats och hyresgästanpassats åt Västra Göta-
landsregionen avyttrades fastigheten/bolaget vilket varit den långsiktiga planen 
med innehavet. 

Ombyggnaden av fastigheten Eolus 6 till ett mötes- och kongresshus har under 
2016 tagit en paus i väntan på besked om Götalandsbanans sträckning. I budgeten 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
IBAB inkl dotterbolag 11,4 6,1 7,1 6,0
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för 2017 planeras att ombyggnaden kommer igång med planerad inflyttning till 
hösten 2018.  

Resultat och ekonomisk ställning 
IBAB har en stark finansiell ställning och har de senaste åren levererat goda resul-
tat. Dotterbolagets investering i Eolusfastigheten kommer dock påverka  IBAB-
koncernen med en kraftigt ökad balansomslutning och en klart lägre soliditet. Bo-
laget budgeterar ett resultat 2017 på 6,0 mnkr efter finansiella poster.    

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Under 2017 planeras för investeringar på 123 mnkr, varav 120 mnkr avser den 
sedan tidigare beslutade ombyggnaden av Eolus 6. Bolaget önskar en ökad kredit 
på 54 mnkr.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges avkastningskrav och solidi-
tetsmål kvarstår på 7 % respektive 20-25 %. Bolaget har sedan tidigare kapacitet 
att möta variationer i resultaten. Soliditetsnivån får framöver bedömas i samband 
med varje större uppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av 
fastigheter.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en ökad limit med 54 
mnkr, godkänns. 

BoråsBorås TME AB inklusive dotterbolag Borås Kongresscenter AB 

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag med 
ägarförhållandet 91/9. Bolaget ska verka för att Borås framstår och upplevs som en 
mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolagets eko-
nomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget vilar på ett partnerskap mellan kommunen och näringslivet och skapar 
möten med syfte att Borås ska bli attraktivare. Bolaget samordnar och driver sedan 
2014 även stadsutvecklingsfrågor.  

Bolaget engagerar sig i och samverkar i projekt där det finns en aktör och ett eve-
nemang som ska genomföras i Borås. Större projekt under 2017 är SM-veckan 
samt street art-festivalen No Limit. 

Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB kommer att aktiveras 2017 så snart kon-
gresshuset börjar byggas.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Budgeterat resultat för BoråsBorås TME AB inklusive dotterbolaget Borås Kon-
gresscenter AB är -19,6 mnkr. För 2017 beräknar bolaget ett nettobehov av finan-

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
BoråsBorås TME AB inkl db -16,1 -18,1 -17,2 -19,6
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siering genom koncernbidrag på 19,6 mnkr samt 0,9 mnkr från BoråsBorås Nä-
ringslivs ekonomiska Förening.  

Resultatet är 2,5 mnkr sämre än prognosen 2016. Försämringen beror på ökade 
budgeterade projektkostnader till följd av 2017 års stora projekt. Dessutom har 
kongresshuskostnaderna inte varit så stora under 2016, eftersom det tagits en paus 
i kongresshusprojektet till följd av oklarheten kring Götalandsbanans sträckning.     

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Limiten hos internbanken föreslås 
vara oförändrad på 22 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och inne-
håll, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav framöver på 
som lägst -18,5 mnkr före koncernbidrag. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit, god-
känns. 

Borås Stad Textile Fashioncenter AB (BSTF AB) 

BSTF AB ska samordna det centrum som skapats i Textile Fashion Center där 
verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsut-
veckling främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, 
skapa tillväxt, förnyelse och företagutveckling lokalt och regionalt. Bolagets eko-
nomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har en översyn av bolaget från ägarens sida skett, i syfte att se om det 
finns synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Beslut väntas under början 
av 2017. 

Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomfört ett projekt kallat 
”Dressed for success” med förslag på hur samverkan kan ske effektivast. Visionen 
”Europas ledande science park inom textil och mode” har arbetats fram som en 
vision för huset. Bolagets budget 2017 bygger på samma verksamhetsinriktning 
som 2016.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget budgeterar för ett resultat 2017 på -9,0 mnkr, vilket är 0,9 mnkr sämre än 
förväntat utfall 2016. Förändringen beror främst på aktiviteter och projekt som var 
budgeterade även 2016 men som ej genomfördes. 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
BSTF AB -8,1 -8,7 -7,9 -9,0
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siering genom koncernbidrag på 19,6 mnkr samt 0,9 mnkr från BoråsBorås Nä-
ringslivs ekonomiska Förening.  

Resultatet är 2,5 mnkr sämre än prognosen 2016. Försämringen beror på ökade 
budgeterade projektkostnader till följd av 2017 års stora projekt. Dessutom har 
kongresshuskostnaderna inte varit så stora under 2016, eftersom det tagits en paus 
i kongresshusprojektet till följd av oklarheten kring Götalandsbanans sträckning.     

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Limiten hos internbanken föreslås 
vara oförändrad på 22 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och inne-
håll, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav framöver på 
som lägst -18,5 mnkr före koncernbidrag. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit, god-
känns. 

Borås Stad Textile Fashioncenter AB (BSTF AB) 

BSTF AB ska samordna det centrum som skapats i Textile Fashion Center där 
verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsut-
veckling främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, 
skapa tillväxt, förnyelse och företagutveckling lokalt och regionalt. Bolagets eko-
nomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har en översyn av bolaget från ägarens sida skett, i syfte att se om det 
finns synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Beslut väntas under början 
av 2017. 

Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomfört ett projekt kallat 
”Dressed for success” med förslag på hur samverkan kan ske effektivast. Visionen 
”Europas ledande science park inom textil och mode” har arbetats fram som en 
vision för huset. Bolagets budget 2017 bygger på samma verksamhetsinriktning 
som 2016.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget budgeterar för ett resultat 2017 på -9,0 mnkr, vilket är 0,9 mnkr sämre än 
förväntat utfall 2016. Förändringen beror främst på aktiviteter och projekt som var 
budgeterade även 2016 men som ej genomfördes. 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
BSTF AB -8,1 -8,7 -7,9 -9,0
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Limiten hos internbanken föreslås 
vara oförändrad på 15 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom. Beroende på vad pågående 
utredning av bolaget resulterar i kan verksamheten komma att förändras under 
2017. 
 
Med anledning av pågående översyn av bolaget föreslås Kommunfullmäktige inte 
fastställa något resultat- eller avkastningskrav på bolaget.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit, god-
känns. 

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB ska verka för att fler kunskapsintensiva företag som gene-
rerar tillväxt i Boråsregionen skapas. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, 
en inkubator och en nationell modeinkubator. Bolagets ekonomi förutsätter ett 
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som långsiktigt, och bolaget har under 
november 2016 införlivats i stadshuskoncernen. 

Bolaget kommer under 2017 fortsätta erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer 
och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell 
marknadsetablering. För 2017 har bolaget som mål att ha ett inflöde av 140 bo-
lag/företagsidéer, gå vidare i aktiv roll med 16 stycken samt göra 6 exits från In-
kubatorns verksamhet. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet som 
anpassas efter erhållna bidrag, och ge ett resultat nära noll. Största bidragsgivaren 
är Västra Götalandsregionen.  

Bolagets resultat 2016 beräknas till -0,9 mnkr exklusive driftbidrag från Borås 
Stad på 1,2 mnkr, vilket ger en prognos på 0,3 mnkr. Prognosen är klart bättre än 
budgeten beroende på lägre personalkostnader samt reavinst på aktieförsäljning i 
ett av inkubatorbolagen.   

För 2017 budgeteras med ett resultat på -2,4 mnkr före koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB. Budgeten bygger på att bolaget kan fortsätta verksamheten i samma 
omfattning som 2016. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Inga investeringar planeras för 2017. Bolaget har en icke utnyttjad limit hos in-
ternbanken på 1 mnkr, vilken föreslås vara oförändrad under 2017. 

Stadshuskoncernen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Inkubatorn i Borås AB -0,2 -2,0 -0,9 -2,4
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Förutsättningarna för att finansiera Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet har vä-
sentligt förändrats de senaste åren med minskade eller uteblivna bidrag från Till-
växtverket, Innovationsbron, Almi och Sjuhärads kommunalförbund.  

Borås Stad gick in som ägare 2012 då bolaget var i behov av en stabil ägare, under 
förutsättning att såväl regionen, högskolan och kommunalförbundet var med i 
finansieringen. Det är väsentligt att parterna kan fortsätta att gemensamt bidra till 
Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet i regionen, varvid Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds minskning 2015 och framåt är olycklig.   

Genom att 2016 höja driftbidraget till 1,2 mnkr årligen blev kommunens bidrag i 
paritet med de senaste årens bidrag från högskolan (2013-2015) och Boråsregion 
Sjuhärads kommunalförbund (2013-2014).  

Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och inne-
håll, vilket medför att Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på 
som lägst -2,4 mnkr före koncernbidrag. Borås Stad får samtidigt arbeta aktivt för 
att bolaget ska återfå nödvändigt bidrag från kommunalförbundet.   

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit på 1 
mnkr, godkänns. 

Bostadsbolagen 

Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har Borås Stads allmännyttiga bostadsbolag höga belåningsgrader 
och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas 
för närvarande av låga marknadsräntor och låg vakansgrad.  

De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora efterfrågan 
ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen framöver. Re-
sultatutvecklingen som framkommer i de inlämnade budgetarna för 2017 är därför 
oroande, där resultatet för bolagen sammantaget är negativt trots marknadssituat-
ionen med låga räntor och i princip inga vakanser. 

För att säkerställa nyproduktion i önskvärd takt framöver kan Kommunstyrelsen 
komma att behöva överväga kapitaltillskott i bolagen, även om AB Bostäder för 
närvarande stärkt balansräkningen genom sin avyttring av delar av fastighetsbe-
ståndet. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Bostäder 25,4 13,3 370,4 -9,5
Fristadbostäder AB -0,6 3,1 2,6 1,4
Viskaforshem AB 5,5 3,9 3,0 4,1
AB Sandhultsbostäder 2,2 0,9 1,1 0,7
AB Toarpshus 0,1 1,1 1,5 0,3
S:a Bostadsbolagen 32,7 22,3 378,6 -3,1
I AB Bostäders prognos 2016 avser 348,3 mnkr realisationsvinst vid avyttring av 
fastighetsbeståndet.
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Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Förutsättningarna för att finansiera Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet har vä-
sentligt förändrats de senaste åren med minskade eller uteblivna bidrag från Till-
växtverket, Innovationsbron, Almi och Sjuhärads kommunalförbund.  

Borås Stad gick in som ägare 2012 då bolaget var i behov av en stabil ägare, under 
förutsättning att såväl regionen, högskolan och kommunalförbundet var med i 
finansieringen. Det är väsentligt att parterna kan fortsätta att gemensamt bidra till 
Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet i regionen, varvid Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds minskning 2015 och framåt är olycklig.   

Genom att 2016 höja driftbidraget till 1,2 mnkr årligen blev kommunens bidrag i 
paritet med de senaste årens bidrag från högskolan (2013-2015) och Boråsregion 
Sjuhärads kommunalförbund (2013-2014).  

Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och inne-
håll, vilket medför att Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på 
som lägst -2,4 mnkr före koncernbidrag. Borås Stad får samtidigt arbeta aktivt för 
att bolaget ska återfå nödvändigt bidrag från kommunalförbundet.   

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit på 1 
mnkr, godkänns. 

Bostadsbolagen 

Kommunstyrelsens bedömning 
Generellt sett har Borås Stads allmännyttiga bostadsbolag höga belåningsgrader 
och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas 
för närvarande av låga marknadsräntor och låg vakansgrad.  

De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora efterfrågan 
ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen framöver. Re-
sultatutvecklingen som framkommer i de inlämnade budgetarna för 2017 är därför 
oroande, där resultatet för bolagen sammantaget är negativt trots marknadssituat-
ionen med låga räntor och i princip inga vakanser. 

För att säkerställa nyproduktion i önskvärd takt framöver kan Kommunstyrelsen 
komma att behöva överväga kapitaltillskott i bolagen, även om AB Bostäder för 
närvarande stärkt balansräkningen genom sin avyttring av delar av fastighetsbe-
ståndet. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Bostäder 25,4 13,3 370,4 -9,5
Fristadbostäder AB -0,6 3,1 2,6 1,4
Viskaforshem AB 5,5 3,9 3,0 4,1
AB Sandhultsbostäder 2,2 0,9 1,1 0,7
AB Toarpshus 0,1 1,1 1,5 0,3
S:a Bostadsbolagen 32,7 22,3 378,6 -3,1
I AB Bostäders prognos 2016 avser 348,3 mnkr realisationsvinst vid avyttring av 
fastighetsbeståndet.



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 122

18 

AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads fem allmännyttiga bostads-
bolag och en dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 6 500 lägenheter vilket 
är nästan 80 % av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.  

Verksamheten 2016 och 2017 
Förutsättningarna inför 2017 års budget är att bolaget har en mycket stor och 
ökande bostadskö. Det råder bostadsbrist i Borås liksom i stora delar av landet. 
Detta medför ett tryck samtidigt som det är låg omflyttningstakt. Trångboddheten 
ökar och medför ett ökat slitage på bolagets fastigheter. 

Bolaget har under 2016 färdigställt 36 lägenheter på Tunnlandsgatan samt 11 rad-
hus på Ringargatan i Brämhult. Under året har bolaget även gått in som delägare i 
ett bolag som avser utveckla och bygga lägenheter i Viskaholmsområdet (Borås 
Wäfveris gamla lokaler). För att stärka balansräkningen och möjliggöra kom-
mande investeringar avyttrades under våren 911 lägenheter i tre områden vilket 
medför en reavinst på 348 mnkr och en likviditetsförstärkning med cirka 500 
mnkr. Detta möjliggör för bolaget att vara en aktiv aktör och fortsätta investera i 
nybyggnationer. 

För 2017 är orderböckerna tomma i brist på byggbara tomter. Istället avser bolaget 
förtäta tre egna områden: 

1. Hulta torg vilket ger ca 100 nya lägenheter 2018 
2. Våglängdsgatan där lokaler byggs om och ger 31 lägenheter med färdig-

ställande under 2017 
3. Våglängdsgatan där bolaget planerar för att bygga 128 nya lägenheter med 

inflyttning 2018/19. 

Under 2017 kommer bolaget att jobba vidare med målområdena kundfokus, af-
färsmässighet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Som grund ligger 
stadens vision 2025 och övergripande mål är ”Det bästa boendet för Boråsarna!”. 
Under 2017 kommer bland annat ett kvalitet- och miljöledningssystem implemen-
teras. Kunderbjudande om möjlighet till standardhöjningar har slagit väl ut och 
kommer fortsätta erbjudas de boende.   

Bolaget har ett lägenhetsbestånd med underhållsbehov. Stor del av underhållet har 
på senare tid satsats på skalskydd och badrumsrenoveringar. Framöver ser bolaget 
ett behov av underhåll av kök och andra utrymmen.  

Resultat och ekonomisk ställning 
AB Bostäder i Borås har under flera år haft en positiv ekonomisk utveckling, bland 
annat till följd av ett lågt ränteläge och i princip inga strukturellt lediga lägenheter. 
2016 ger en positiv budgetavvikelse med 9 mnkr utöver reavinsten på 348 mnkr. 
För 2017 budgeteras dock en klar försämring med ett minusresultat på -9,5 mnkr, 
vilket orsakas av såväl utrangeringskostnader som ett sämre driftresultat.  

Historiskt har bolaget gjort för låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket 
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns mycket oav-
skrivna värden kvar. Dessa måste skrivas av i enlighet med redovisningsregelver-

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Bostäder 25,4 13,3 370,4 -9,5
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ket K3 vilket innebär betydande utrangeringskostnader för bolaget. För 2017 bud-
geteras utrangeringskostnader på 23 mnkr, varav 20 mnkr avser utrangeringar i 
samband med förtätningen på Hulta torg och Våglängdsgatan. 

På intäktssidan budgeteras med en blygsam hyreshöjning på 0,5 % vilket inte ger 
täckning för kostnadsökningarna. Avyttringen av fastighetsbeståndet förstärker 
balansräkningen och möjligheterna till nyinvesteringar. Men på kort sikt påverkas 
driftresultatet negativt när lönsamma fastigheter avyttrats. 
  
Resultatförsämringen innebär en sänkt direktavkastning till 3,4 % (3,8 % för 2016) 
och en avkastning på eget kapital på -1,6 %. Soliditeten uppgår tack vare fastig-
hetsavyttringen till 19 %, och med hänsyn taget till marknadsvärden bedöms soli-
diteten hamna på 39 %. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Investeringsnivån budgeteras till 347 mnkr, främst bestående av ovan nämnda för-
tätningsprojekt. Bolaget önskar en ökad kreditlimit med 250 mnkr. Bolaget har en 
räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads övergripande strategi. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.  
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva läge 
Borås befinner sig i. Avyttringen av delar av fastighetsbeståndet har stärkt bolagets 
balansräkning vilket ökar möjligheten till framtida investeringar.  

Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning att vinstnivån i bolaget behöver höjas 
för att säkerställa bolagets verksamhet framöver. Resultatutvecklingen enligt bud-
get 2017 är därför bekymmersam.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav fram-
över på 30 mnkr före utrangeringar, en direktavkastning på 3,5 % och en solidi-
tetsnivå liksom tidigare på 15/35 % (bokförd respektive justerad soliditet).  

Kommunstyrelsen konstaterade vid förra årets budget att AB Bostäder i Borås har 
en räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads. I samråd med internban-
ken har bolaget avvaktat i frågan. Internbanken avser göra en översyn av ränte-
bindningsfrågan under början av 2017.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Fristadbostäder AB  

Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 610 lägenheter. I stort sett 
alla lägenheter är uthyrda. 
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Fristadbostäder AB -0,6 3,1 2,6 1,4
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ket K3 vilket innebär betydande utrangeringskostnader för bolaget. För 2017 bud-
geteras utrangeringskostnader på 23 mnkr, varav 20 mnkr avser utrangeringar i 
samband med förtätningen på Hulta torg och Våglängdsgatan. 

På intäktssidan budgeteras med en blygsam hyreshöjning på 0,5 % vilket inte ger 
täckning för kostnadsökningarna. Avyttringen av fastighetsbeståndet förstärker 
balansräkningen och möjligheterna till nyinvesteringar. Men på kort sikt påverkas 
driftresultatet negativt när lönsamma fastigheter avyttrats. 
  
Resultatförsämringen innebär en sänkt direktavkastning till 3,4 % (3,8 % för 2016) 
och en avkastning på eget kapital på -1,6 %. Soliditeten uppgår tack vare fastig-
hetsavyttringen till 19 %, och med hänsyn taget till marknadsvärden bedöms soli-
diteten hamna på 39 %. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Investeringsnivån budgeteras till 347 mnkr, främst bestående av ovan nämnda för-
tätningsprojekt. Bolaget önskar en ökad kreditlimit med 250 mnkr. Bolaget har en 
räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads övergripande strategi. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.  
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva läge 
Borås befinner sig i. Avyttringen av delar av fastighetsbeståndet har stärkt bolagets 
balansräkning vilket ökar möjligheten till framtida investeringar.  

Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning att vinstnivån i bolaget behöver höjas 
för att säkerställa bolagets verksamhet framöver. Resultatutvecklingen enligt bud-
get 2017 är därför bekymmersam.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav fram-
över på 30 mnkr före utrangeringar, en direktavkastning på 3,5 % och en solidi-
tetsnivå liksom tidigare på 15/35 % (bokförd respektive justerad soliditet).  

Kommunstyrelsen konstaterade vid förra årets budget att AB Bostäder i Borås har 
en räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads. I samråd med internban-
ken har bolaget avvaktat i frågan. Internbanken avser göra en översyn av ränte-
bindningsfrågan under början av 2017.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Fristadbostäder AB  

Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 610 lägenheter. I stort sett 
alla lägenheter är uthyrda. 
 
 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Fristadbostäder AB -0,6 3,1 2,6 1,4
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Verksamheten 2016 och 2017 
Under 2016 har Fristadbostäder fortsatt sitt stora projekt med badrumsrenovering-
ar, vilket kommer att pågå fram till 2018. Under 2016 har även området Karlsberg 
förvärvats vilket tillfört bolaget drygt 40 lägenheter.  

Bolaget ser över möjligheterna för att bygga 60 lägenheter öster om Ås-
boplan/Åsbovägen. Denna investering kan som tidigast komma igång i slutet av 
2017 och är inte med i bolagets budget.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Fristadbostäder har kännetecknats av att ha ett äldre fastighetsbestånd, vara lågt 
belånade och ha en god ekonomisk ställning med en jämfört med kommunens öv-
riga bostadsbolag hög bokförd soliditet.  

Stora underhållsbehov och fortsatt låga hyresnivåer har de senaste åren inneburit 
svaga resultat, och detta tillsammans med skulduppbyggnad i samband med ny-
produktion och fastighetsförvärv har inneburit försvagad soliditet. Bolaget har 
dock marknadsmässiga övervärden vilket ger en justerad soliditet som vid senaste 
bokslutet uppgick till 35 %.   

För 2016 budgeterar bolaget ett resultat på 1,4 mnkr vilket innebär ett halverat 
resultat jämfört med prognosen för 2016, främst orsakat av högre underhållskost-
nader. Budgeten förutsätter en hyreshöjning med 2,8 %.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget avser under 2017 investera i befintliga byggnader med 4 mnkr och i inven-
tarier för 0,4 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Det är positivt att bolaget kunnat tillföra en nyproduktion de senaste åren, och bo-
laget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder 
i området.  

Kommunstyrelsen har de senaste åren påtalat vikten av att bolaget efter några för-
lustår visar ökade resultatnivåer för att säkra bibehållandet av en god ekonomisk 
ställning i bolaget. Fjolårets budget visade på bättre resultat både 2016 och åren 
därefter. Årets inlämnade budget visar dock på en sämre resultatutveckling med 
lägre driftnetto. 
  
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 % och 
soliditeten till 10/45 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå 
en stabilare vinstnivå de närmsta åren för att klara av nyproduktion, höjda räntor 
och ökat underhåll.  

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 
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AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av ca 220 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre fastigheter ut 
till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för nästan 40 % av intäkterna. 
Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och i likhet med kommunens 
övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under andra hälften av 2016 påbörjades nybyggnationen av 15 lägenheter på 
Alingsåsvägen 5 i Sandared. Inflyttning förväntas ske i juni 2017. Under 2016 har 
detaljplanen för Räveskalla 1:25 (”kiosktomten i Sjömarken”) antagits. Planen 
tillåter 100 lägenheter. Projektering av etapp 1 med 60 lägenheter pågår, och fär-
digställande skulle kunna ske under 2018.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har en stabil ekonomi. De senaste årens nyproduktion har dock ökat 
skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De marknadsvärderingar som gjorts 
på bolagets fastigheter visar på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid 
senaste bokslutet var 25 % justerat för marknadsvärden. 

Bolaget har tidigare skrivit av fastigheterna i långsam takt vilket från och med 
2016 åtgärdas. Detta, tillsammans med nybyggnationen på Alingsåsvägen, ökar 
avskrivningarna. Därutöver börjat det uppstå underhållsbehov på fastighetsbestån-
det. Bolagets resultat i budgeten 2017 påverkas av ovanstående faktorer och 0,7 
mnkr i resultat är lägre än de senaste årens utfall. 
Prognosen för 2016 är ett resultat på 1,1 mnkr.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget avser under 2017 investera 17 mnkr i den pågående och den av fullmäk-
tige sedan tidigare godkända nybyggnationen på Alingsåsvägen 5. Nybyggnation-
en på Räveskallatomten förväntas komma igång under andra delen av 2017 och 
ianspråkta 41 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken 
under 2017 då limiten höjdes tillräckligt inför 2016.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa direktavkastningskravet till 4 % och solidi-
teten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå en 
stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av nyproduktion, höjda rän-
tor och ökat underhåll. Det är positivt att bolaget ändrat avskrivningstakt för ett 
mer rättvisande resultat.  

Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostä-
der i området. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Sandhultsbostäder 2,2 0,9 1,1 0,7
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AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av ca 220 lägenheter. Bolaget har 
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre fastigheter ut 
till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för nästan 40 % av intäkterna. 
Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och i likhet med kommunens 
övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Under andra hälften av 2016 påbörjades nybyggnationen av 15 lägenheter på 
Alingsåsvägen 5 i Sandared. Inflyttning förväntas ske i juni 2017. Under 2016 har 
detaljplanen för Räveskalla 1:25 (”kiosktomten i Sjömarken”) antagits. Planen 
tillåter 100 lägenheter. Projektering av etapp 1 med 60 lägenheter pågår, och fär-
digställande skulle kunna ske under 2018.  

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har en stabil ekonomi. De senaste årens nyproduktion har dock ökat 
skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De marknadsvärderingar som gjorts 
på bolagets fastigheter visar på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid 
senaste bokslutet var 25 % justerat för marknadsvärden. 

Bolaget har tidigare skrivit av fastigheterna i långsam takt vilket från och med 
2016 åtgärdas. Detta, tillsammans med nybyggnationen på Alingsåsvägen, ökar 
avskrivningarna. Därutöver börjat det uppstå underhållsbehov på fastighetsbestån-
det. Bolagets resultat i budgeten 2017 påverkas av ovanstående faktorer och 0,7 
mnkr i resultat är lägre än de senaste årens utfall. 
Prognosen för 2016 är ett resultat på 1,1 mnkr.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Bolaget avser under 2017 investera 17 mnkr i den pågående och den av fullmäk-
tige sedan tidigare godkända nybyggnationen på Alingsåsvägen 5. Nybyggnation-
en på Räveskallatomten förväntas komma igång under andra delen av 2017 och 
ianspråkta 41 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken 
under 2017 då limiten höjdes tillräckligt inför 2016.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa direktavkastningskravet till 4 % och solidi-
teten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå en 
stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av nyproduktion, höjda rän-
tor och ökat underhåll. Det är positivt att bolaget ändrat avskrivningstakt för ett 
mer rättvisande resultat.  

Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostä-
der i området. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Sandhultsbostäder 2,2 0,9 1,1 0,7
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AB Toarpshus 

AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av drygt 400 lägenheter och låg 
vakansgrad.  

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget har under 2016 erbjudits en tomt på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors av Borås 
Stad. I nuläget prövas om bygglov kan erhållas för tomten. Detta kan ge 40 lägen-
heter till en bedömd investeringsnivå på 90 mnkr. Därutöver ser bolaget över möj-
ligheterna att bygga lägenheter på en tomt vid Dalhem.  
I det befintliga beståndet har underhållet under 2016 legat på en hög nivå, och med 
fortsatt stort underhållsbehov budgeteras för stora underhållsinsatser även 2017.      

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet och ett stort under-
hållsbehov. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar dock 
på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 36 % 
justerat för marknadsvärden. 
   
För 2016 prognostiserar bolaget ett resultat på 1,5 mnkr. Budgeten 2017 visar på 
endast 0,3 mnkr i resultat. Lägre räntekostnader påverkar positivt, medan ökade 
kostnader för underhåll och värme och VA försämrar resultatet. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Investeringarna förväntas under 2017 uppgå till 25 mnkr, vilket medför att bolaget 
ansöker om en förhöjd limit på motsvarande belopp. Investeringen avser del av 
nybyggnationen på Uppegårdsgatan.   

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 % och 
soliditeten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå 
en stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av nyproduktion, höjda 
räntor och stora underhållsbehov.  
  
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostä-
der i området. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en limithöjning med 25 
mnkr, godkänns. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
AB Toarpshus 0,1 1,1 1,5 0,3
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Viskaforshem AB  

Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är lik-
som för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt stor del lokaler, bl a 
hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Närmare 30 % av bolagets intäkter avser 
lokaler. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget har under 2016 fortsatt investeringen i 12 huskroppar, takbyten samt bal-
kongbyggen. Under året har även den nya förskolan i Rydboholm invigts.  

Bolaget avser under 2017 fortsätta projektera för bostäder och folktandvård. Plan-
arbetet pågår även i samarbete med kommunen för nyproduktion i en ekologisk 
villastad.    

Resultat och ekonomisk ställning 
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och en 
låg soliditet, men har de senaste åren visat starka resultat tack vare högt driftnetto 
och låga räntenivåer. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets bestånd visar 
att fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har övervärden. Vid senaste 
bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden 25 %.  

För 2016 bedömer bolaget resultatet efter finansnetto till 3,0 mnkr, vilket är 0,9 
mnkr sämre än budget. Försämringen mot budget består till största del av högre 
avskrivningar till följd av ökad avskrivningstakt. 

Viskaforshems inlämnade budgetförslag för 2017 innebär ett resultat efter finans-
netto på 4,1 mnkr. Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad, lågt ränteläge 
samt normal vinter.  

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Inga nyinvesteringar är beslutade för 2017. Kreditlimiten på 396 mnkr föreslås 
oförändrad under 2017. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostä-
der i området. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett avkastningskrav 
framöver på 4 % i direktavkastning och en soliditetsnivå på 15/25 % (bokförd re-
spektive justerad soliditet). Det är viktigt att ha en stabil vinstnivå för att framöver 
klara av nyproduktion och höjda räntor. 

Bolaget har under 2016 vidtagit räntesäkringar men avviker fortfarande från  
kommunkoncernens huvudprincip om 50 % räntesäkring. Internbanken avser göra 
en översyn av räntebindningsfrågan under början av 2017. 

Bostadsbolagen Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Viskaforshem AB 5,5 3,9 3,0 4,1
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Övriga bolag 

Borås Lokaltrafik AB 
Borås Lokaltrafik AB: s verksamhet sker i huvudsak på entreprenad åt Västtrafik 
avseende stadstrafiken i Borås. Bolaget idkar även uthyrning av lokaler och upp-
ställningsplatser. 

Verksamheten 2016 och 2017 
Bolaget förlorade 2013 upphandlingen av trafiken i Borås. Beslutet överprövades 
och Högsta förvaltningsrätten har i februari 2016 avgjort målet till Västtrafiks för-
del. Avtalet är uppsagt och Västtrafik har tecknat avtal med Nobina som tar över 
trafiken i april 2017. Borås Lokaltrafik kommer därefter att förvalta fastigheten på 
Strömsdal, där 95 % av uthyrbar yta är uthyrd. Bland annat har ett 8-årigt hyresav-
tal tecknats med Nobina. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Borås Lokaltrafik AB har under senare år gjort stora anpassningar av sin verksam-
het och genererat betydande resultat. Soliditeten har till följd av detta ökat från 2 
% 2010 till 63 % i slutet av 2015. Under 2015 och 2016 har bolagsstämman beslu-
tat om utdelning till ägaren Borås Stad på 15 mnkr per år.   

För 2017 budgeterar Borås Lokaltrafik AB ett resultat på 6,2 mnkr efter finansiella 
poster, jämfört med en prognos 2016 på 19,6 mnkr. I budgeten ingår avvecklings-
kostnader med 1 mnkr. Bolaget står inte för någon restvärdesrisk för bussarna när 
linjetrafiken upphör. 

Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017 
Investeringar kommer att göras under 2017 med 3,3 mnkr för att upprätthålla an-
läggningarnas status. Bolaget har för närvarande ingen låneskuld, och önskar 
minska limiten hos internbanken med 45 mnkr ner till 10 mnkr.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att 
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de 
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
 
Med tanke på att bolagets verksamhet till stora delar upphör föreslås ett resultat-
krav på 2 mnkr årligen efter att linjetrafiken upphört. Därutöver föreslås att utdel-
ning sker av det utdelningsbara egna kapitalet i bolaget, vilket möjliggör utdelning 
på cirka 60 mnkr under 2017-2019. 

Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en minskad limit med 45 
mnkr, godkänns. 

Övriga bolag Utfall Budget Prognos Budget
Resultat efter finansnetto, mnkr 2015 2016 2016 2017
Borås Lokaltrafik AB 20,3 16,3 19,6 6,2
S:a övriga bolag 20,3 16,3 19,6 6,2

25 

Avkastningskrav och finansiella mål 
Definitioner: 
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster / eget kapital 
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,  
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

Budgetarna 2017 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.  

Bolagens limitgräns hos internbanken 2017, 9 805 432 000 kronor (varav limit för 
EMC 3 167 000 000 kronor) i enlighet med bilaga 1, godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för 
de kommunala bolagen.  

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 
Magnus Widén  

Bilaga 1 
Bolagens finansiering 2017 

Bilaga 2 
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag Boras 
Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parke-
rings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag Eolus 6 AB, BoråsBorås 
TME AB med dotterbolag Borås Kongresscenter AB, Borås Stad Textile Fashion 
Center AB, Inkubatorn i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, 
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem 
AB.  

Bolag Resultat Resultat-/Avkastningskrav Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige, rullande enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2017 medelvärde över 3 år medelvärde över 3 år

Borås Stadshus AB -2,4 4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db 86,2 20 avkastning på eget kapital, %   
Borås Elnät AB 72,6 20 avkastning på eget kapital, % 25 soliditet, %
Borås Djurpark AB -13,4 -12 resultatkrav, mnkr  
Borås kommuns Parkerings AB 6,4 7-8 resultatkrav, mnkr
Industribyggnader i Borås AB inkl db 6,0 7 avkastning på eget kapital, % 20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db -19,6 -18,5 resultatkrav, mnkr  
BSTF AB -9,0
Inkubatorn i Borås AB -2,4 -2,4 resultatkrav, mnkr
AB Bostäder i Borås -9,5 30/3,5 res före utrang mnkr/dir avk % 15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 1,4 4 direktavkastning, % 10/35 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 0,7 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 0,3 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 4,1 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Borås Lokaltrafik AB 6,2 2 resultatkrav, mnkr   
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Avkastningskrav och finansiella mål 
Definitioner: 
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster / eget kapital 
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,  
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

Budgetarna 2017 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.  

Bolagens limitgräns hos internbanken 2017, 9 805 432 000 kronor (varav limit för 
EMC 3 167 000 000 kronor) i enlighet med bilaga 1, godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för 
de kommunala bolagen.  

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 
Magnus Widén  

Bilaga 1 
Bolagens finansiering 2017 

Bilaga 2 
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag Boras 
Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parke-
rings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag Eolus 6 AB, BoråsBorås 
TME AB med dotterbolag Borås Kongresscenter AB, Borås Stad Textile Fashion 
Center AB, Inkubatorn i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, 
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem 
AB.  

Bolag Resultat Resultat-/Avkastningskrav Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige, rullande enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2017 medelvärde över 3 år medelvärde över 3 år

Borås Stadshus AB -2,4 4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db 86,2 20 avkastning på eget kapital, %   
Borås Elnät AB 72,6 20 avkastning på eget kapital, % 25 soliditet, %
Borås Djurpark AB -13,4 -12 resultatkrav, mnkr  
Borås kommuns Parkerings AB 6,4 7-8 resultatkrav, mnkr
Industribyggnader i Borås AB inkl db 6,0 7 avkastning på eget kapital, % 20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db -19,6 -18,5 resultatkrav, mnkr  
BSTF AB -9,0
Inkubatorn i Borås AB -2,4 -2,4 resultatkrav, mnkr
AB Bostäder i Borås -9,5 30/3,5 res före utrang mnkr/dir avk % 15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 1,4 4 direktavkastning, % 10/35 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 0,7 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 0,3 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 4,1 4 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Borås Lokaltrafik AB 6,2 2 resultatkrav, mnkr   
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B 130 Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2017

Uppgifter per Investeringar
2016-10-31 Kort räntebindning Lång räntebindning Limit 2016 Utnyttjat Kvarvarande lånelimit Limit 2017 Förändring Lån utöver checken 2017
Borås Energi o Miljö AB 32% 68% 4 747 000 000 1 624 011 645 3 122 988 355 4 747 000 000 0 750 000 000 340 000 000
-EMC 0% 100% 3 167 000 000 750 000 000 2 417 000 000 3 167 000 000 0
-utöver EMC 60% 40% 1 580 000 000 874 011 645 705 988 355 1 580 000 000 0

Waste Recovery AB 100% 0% 3 000 000 1 183 693 1 816 307 3 000 000 0 0
Borås Elnät AB 44% 56% 650 000 000 495 339 188 154 660 812 750 000 000 100 000 000 336 398 000
Borås Djurpark AB * 50% 50% 137 704 000 87 827 142 49 876 858 136 632 000 -1 072 000 12 632 000 27 543 000
Bs kns Parkerings AB 44% 56% 129 000 000 26 597 588 102 402 412 129 000 000 0 78 840 000
IBAB konc 46% 54% 216 000 000 119 280 440 96 719 560 270 000 000 54 000 000 123 000 000
Borås Stadshus AB 49% 51% 204 800 000 196 236 045 8 563 955 204 800 000 0 194 800 000 0
Borås Lokaltrafik AB 0% 0% 55 000 000 0 55 000 000 10 000 000 -45 000 000 3 310 000
AB Bostäder 68% 32% 2 250 000 000 2 163 545 312 86 454 688 2 500 000 000 250 000 000  346 600 000
Fristadbostäder AB 57% 43% 216 000 000 200 949 955 15 050 045 216 000 000 0 4 400 000
AB Toarpshus 40% 60% 155 000 000 125 358 212 29 641 788 180 000 000 25 000 000 25 000 000
AB Sandhultsbostäder 50% 50% 225 000 000 159 434 346 65 565 654 225 000 000 0 58 000 000
Viskaforshem AB 73% 27% 396 000 000 373 756 786 22 243 214 396 000 000 0 0
Borås Borås TME AB 100% 0% 22 000 000 10 014 423 11 985 577 22 000 000 0 0
Inkubatorn i Borås AB 100% 0% 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0
BSTF AB 100% 0% 15 000 000 8 390 039 6 609 961 15 000 000 0 0
Totalt 53% 47% 9 422 504 000 5 591 924 815 3 830 579 185 9 805 432 000 382 928 000 957 432 000 1 343 091 000
Totalt exkl EMC 6 638 432 000

* Borås Djurpark har under 2016 i separat beslut fått en ökad limit för investeringen i elefanthus. Då bolaget har ett separat reverslån kommer total limit för bolaget att minska under 2017 med amorteringen på 1,1 mnkr.

Finansiering 2017 Kommentarer
Borås Energi o Miljö AB inkl db Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Borås Elnät AB Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Borås Djurpark AB Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bs kns Parkerings AB Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
IBAB Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Borås Stadshus AB Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Borås Lokaltrafik AB Godkänns Har egen räntebindningsstrategi. Ingen aktuell skuld per 2016-10-31.
AB Bostäder Godkänns med komm Har egen räntebindningsstrategi, med alltför brett riskmandat. I samråd med internbanken ska detta åtgärdas kvartal 1 2017.
Fristadbostäder AB Godkänns Bolaget har en väl avvägd räntebidning, f n något kort som i samråd med internbanken åtgärdas kvartal 1 2017.
AB Toarpshus Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
AB Sandhultsbostäder Godkänns Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Viskaforshem AB  Bolaget avviker från KF:s huvudprincip. Ytterligare säkring krävs. 
Borås Borås TME AB Godkänns Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Inkubatorn i Borås AB Godkänns Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
BSTF AB Godkänns Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
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Budget 2017 
 

1.  Inledning  
 
När jag nu sitter och gör inledningen till 2017 års budget och jämför med hur 
läget var i fjol vid samma tidpunkt, så blev jag först väldigt rädd. Med 
händelserna i Syrien, den enorma folkvandringen, det stundande valet i USA, 
den tragiska händelsen i Nice, Brexit och de gängbråk som förekommer i 
Sverige kan man verkligen fråga sig om vår verksamhet är ”viktig”. Efter ett 
tags funderande kom jag dock fram till att Borås Energi och Miljö i allra 
högsta grad medverkar till stadens existens, vitalitet och expansion. Bolaget 
bidrar med den nödvändiga infrastrukturen och tillsammans med de som bor 
och verkar i Borås hushåller vi med jordens resurser och reducerar 
klimatpåverkan. Vi överför vår kunskap till behövande runt om i världen, och 
är självklart lyhörda och ödmjuka för andras kunskaper som kan bidra till en 
hållbar värld. Vi engagerar barn och vuxna så att framtidens generationer kan 
få samma möjligheter som vi har. Med tanke på just detta tror jag att det är 
viktigt att än en gång reflektera över vad som jag skrev förra året. Håll till 
godo! 
 
De flesta har säkerligen sett någon av ”Tillbaka till framtiden”-filmerna. I den 
första filmen reser hjälten tillbaka till 1955 och i den andra åker han till år 
2015. 2015 är alltså framtiden. För att vara exakt så åker han till den 21 
oktober 2015. Detta är alltså den dag då framtiden officiellt börjar i filmerna 
och för oss är framtiden i allra högsta grad närvarande varje dag då vår 
verksamhet handlar om att kunna pendla i tanken mellan dåtid och framtid 
och agera i nutid. Tage Danielson uttryckte ju det som alltid oerhört kärnfullt: 
”Om man vägrar att se bakåt, och inte vågar se framåt, så måste man se 
upp.” 
 
Enligt många forskare lever vi nu i övergången mellan industriåldern och 
nätverksåldern. En del säger att vi är kvar i industriåldern och andra att vi 
redan är i nätverksåldern. För oss är det mer av en semantisk diskussion och 
utmaningen som vi ställs inför är hur vi skall utvecklas till att bli en än mer 
rörlig och nätverksdriven organisation. Tekniken förändrar såväl våra 
samhällen som våra affärsmodeller. Vad innebär det egentligen för våra 
kunder, för våra strukturer och för våra affärsstrategier? Vilken påverkan får 
detta på vår organisation? De här frågorna är och kommer fortsatt vara 
alltmer angelägna för oss. Med dagens förändringstakt kan man nästan fråga 
sig om man skall arbeta fram strategier, då vissa hinner bli gamla innan de är 
antagna. Att ta avstamp i det som är idag, fundera på vad som är bra, vad 
som behöver förbättras, hur omvärlden utvecklas och på vad vi vill förändra 
och framförallt hur, är allt viktigare i en framtid som börjar nu. 
 
Om man försöker beskriva teknikutvecklingen som ett diagram så har den 
formen av en S-kurva, med det ”gamla normala” i början. Just nu befinner vi 
oss i mitten av kurvan, där den är som brantast. Uppe i toppen hittar vi det 
”nya normala” där tekniken är en fullständigt accepterad del av vardagslivet. 
Ta exempelvis det sätt som vi idag kommunicerar. Vi bokar hotellrum, köper 
biljetter, sköter vår ekonomi och vi kommunicerar med våra kompisar via 
Skype, Twitter, Facebook, Gmail med fantastiska hastigheter (Facebook har 
idag 1,4 miljarder användare). Vissa branscher omstruktureras radikalt där 
helt nya spelare gör entré såsom AirBnB som blivit en konkurrent till hotellen 
genom att hyra ut semesterboende via privatpersoner och Uber den nya 
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spelaren i taxibranschen med affärsidén om samåkning i privatbilar. 
Teknikutvecklingen och dess möjligheter har gjort detta görbart. 
Många unga människor känner sig redan idag som tidsresenärer då de 
hemma lever på 2000-talet och i skolan eller på jobbet på 1900-talet. Vi och 
framförallt våra barn och barnbarn läser tidningen på nätet, helt gratis och vi 
har alltid aktuell information. I det gamla normala bestod IT av ett stort T och 
ett mycket litet i. I det nya normala kommer IT däremot att bestå av ett stort 
I och ett mycket litet t. Förarlösa bilar kommer att vara verklighet inom 5-10 
år. Boeing berättar att redan idag är hälften av deras landningar 
automatiserade.  
 
Hur påverkar detta det område vi verkar inom och vad händer med miljön 
framdeles? Johan Rockström (professor i miljövetenskap vid Stockholms 
Universitet) har i det stora hela helt rätt; människans påverkan är idag så stor 
att vi börjar få brist på resurser, vilket öppnar upp enorma möjligheter för oss 
att skapa smarta lösningar.  
 
Idag täcks jordens energibehov av framförallt olja, kol och gas som 
tillsammans uppgår till 81 % av energiförbrukningen. Biobränslen och sol- och 
vindenergi står för en otroligt liten del. Det bästa vi kan göra när det gäller 
energi är inte att hitta grön energi, utan att göra våra verksamheter 
energieffektiva. Kommunikationen med de som bor och verkar i Borås 
behöver ske än mer framåtriktat. Vi behöver bli tydligare på varför vi agerar 
som vi gör. Vi behöver lyssna på kundernas behov så att det blir enkelt att 
leva i en miljö som vi vet är hållbar och samtidigt är stolta över att lämna 
vidare till våra barn och barnbarn.  
 
Borås Energi och Miljö bygger som bekant EMC, som inte är unikt ur den 
synpunkten att det är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Det 
unika är emellertid att det byggs på samma plats som den befintliga 
biogasanläggningen, med ett gemensamt kontrollrum och med ambitionen att 
vi tillsammans med den akademiska världen och forskningsvärlden skall finna 
synergier som skall utveckla kretsloppet, d.v.s. ta vara på jordens resurser 
och minska miljöpåverkan. Tyvärr har alltför många entreprenader 
överklagats och orsakat bolaget stora förseningar och oerhörda 
merkostnader. Vilka konsekvenser överklagandena medför, vet vi inte förrän 
de nya anläggningarna tagits i drift. Men håller de gamla anläggningarna tiden 
ut?  
 
Bolagets budget läggs utefter våra rullande femåriga handlingsplaner som 
utgör vårt styrinstrument. Den övergripande strategin är att fortsättningsvis 
konsolidera företaget och förbereda det för framtiden, genom att fortsätta 
arbetet med att effektivisera våra processer och också genom en finansiell 
strategi som går ut på att skriva ner anläggningar som inte kommer att 
användas efter det att ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt 
kraftvärmeverk byggts. Dessutom ökar vi avsättningen för obeskattade 
reserver i syfte att förbättra soliditeten för att kunna möta eventuellt sämre 
resultat efter den stora förestående investeringen. Vi avsätter också medel för 
VA-verksamheten för att få en ”jämn” taxeutveckling i framtiden. Vi i bolaget 
är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget 
som är i balans och med en stor reservation för våra gamla anläggningars 
tillgänglighet. 
 
Det blir allt mer spännande hur klimatsystemet fungerar och hur viktigt det är 
som en humanitär rättvisefråga. Det handlar om en rättvisa mellan olika 
generationer. Det är inte bara dina och mina barn, våra barnbarn och 
barnbarns barn som kommer att få uppleva hur klimatet förändras framöver. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 137

 

Budget 2017  Sidan 4 av 29 

spelaren i taxibranschen med affärsidén om samåkning i privatbilar. 
Teknikutvecklingen och dess möjligheter har gjort detta görbart. 
Många unga människor känner sig redan idag som tidsresenärer då de 
hemma lever på 2000-talet och i skolan eller på jobbet på 1900-talet. Vi och 
framförallt våra barn och barnbarn läser tidningen på nätet, helt gratis och vi 
har alltid aktuell information. I det gamla normala bestod IT av ett stort T och 
ett mycket litet i. I det nya normala kommer IT däremot att bestå av ett stort 
I och ett mycket litet t. Förarlösa bilar kommer att vara verklighet inom 5-10 
år. Boeing berättar att redan idag är hälften av deras landningar 
automatiserade.  
 
Hur påverkar detta det område vi verkar inom och vad händer med miljön 
framdeles? Johan Rockström (professor i miljövetenskap vid Stockholms 
Universitet) har i det stora hela helt rätt; människans påverkan är idag så stor 
att vi börjar få brist på resurser, vilket öppnar upp enorma möjligheter för oss 
att skapa smarta lösningar.  
 
Idag täcks jordens energibehov av framförallt olja, kol och gas som 
tillsammans uppgår till 81 % av energiförbrukningen. Biobränslen och sol- och 
vindenergi står för en otroligt liten del. Det bästa vi kan göra när det gäller 
energi är inte att hitta grön energi, utan att göra våra verksamheter 
energieffektiva. Kommunikationen med de som bor och verkar i Borås 
behöver ske än mer framåtriktat. Vi behöver bli tydligare på varför vi agerar 
som vi gör. Vi behöver lyssna på kundernas behov så att det blir enkelt att 
leva i en miljö som vi vet är hållbar och samtidigt är stolta över att lämna 
vidare till våra barn och barnbarn.  
 
Borås Energi och Miljö bygger som bekant EMC, som inte är unikt ur den 
synpunkten att det är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Det 
unika är emellertid att det byggs på samma plats som den befintliga 
biogasanläggningen, med ett gemensamt kontrollrum och med ambitionen att 
vi tillsammans med den akademiska världen och forskningsvärlden skall finna 
synergier som skall utveckla kretsloppet, d.v.s. ta vara på jordens resurser 
och minska miljöpåverkan. Tyvärr har alltför många entreprenader 
överklagats och orsakat bolaget stora förseningar och oerhörda 
merkostnader. Vilka konsekvenser överklagandena medför, vet vi inte förrän 
de nya anläggningarna tagits i drift. Men håller de gamla anläggningarna tiden 
ut?  
 
Bolagets budget läggs utefter våra rullande femåriga handlingsplaner som 
utgör vårt styrinstrument. Den övergripande strategin är att fortsättningsvis 
konsolidera företaget och förbereda det för framtiden, genom att fortsätta 
arbetet med att effektivisera våra processer och också genom en finansiell 
strategi som går ut på att skriva ner anläggningar som inte kommer att 
användas efter det att ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt 
kraftvärmeverk byggts. Dessutom ökar vi avsättningen för obeskattade 
reserver i syfte att förbättra soliditeten för att kunna möta eventuellt sämre 
resultat efter den stora förestående investeringen. Vi avsätter också medel för 
VA-verksamheten för att få en ”jämn” taxeutveckling i framtiden. Vi i bolaget 
är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget 
som är i balans och med en stor reservation för våra gamla anläggningars 
tillgänglighet. 
 
Det blir allt mer spännande hur klimatsystemet fungerar och hur viktigt det är 
som en humanitär rättvisefråga. Det handlar om en rättvisa mellan olika 
generationer. Det är inte bara dina och mina barn, våra barnbarn och 
barnbarns barn som kommer att få uppleva hur klimatet förändras framöver. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 138

 

Budget 2017  Sidan 5 av 29 

Alla barn får göra det! Låt oss hoppas att det nya klimatavtalet bidrar till att 
hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. 
 
Jag tror på framtiden och är övertygad om att vi tillsammans kan göra 
skillnad! 
 
Gunnar Peters 
VD 
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2.   Organisation  
 
Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i 
linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, 
Handlingsplan 2017 – 2021, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och 
ligger till grund för 2017 års drift- och investeringsbudget.   
 
Den operativa delen av bolaget utgörs av fem affärsområden. Affärsområde 
Biogas är numera organiserad som en enhet under affärsområde Energi. I 
Budget för 2017 visas Biogasen som ett affärsområde för att belysa 
särredovisningen. Denna organisation är kompletterad med fyra operativa 
stödfunktioner samt fem strategiska funktioner.  
 
Den strategiska delen av organisationen utgörs av den övergripande 
ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor.  
 
Organisationsstruktur 2017: 
 
Affärsområden: 
 Hushåll 
 Energi & Biogas (en avdelning inom AO energi) 
 Vattenkraft 
 Vatten och Avlopp (VA)  
 Återvinning 

 
Stödfunktioner till Affärsområden: 
 Ekonomi/IT/Upphandling 
 Underhållsavdelning 
 Transport 
 Försäljning 
 Energitjänster 
 
Ledning och strategi: 
 VD 
 Stab med FoU 
 Personalutveckling 
 Projektavdelning 
 Kommunikation 
 

3. Utveckling 2016 
Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande: 
 
Energi- och miljöcenter 
I mars 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om reinvestering i nytt 
avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk. Under året har de största 
entreprenadupphandlingarna slutförts och kontrakt har tecknats. Planen är att 
ta de nya anläggningarna i drift under 2018/2019. Under våren tog bolaget 
det nya miljötillståndet i anspråk som nu gäller för samtliga verksamheter på 
Sobacken.  

Förberedande markarbetet har slutförts under sensommaren och byggnation 
av det nya avloppsreningsverket har påbörjats. Upphandlingen av 
entreprenaden överföringsledningar blev under 2015 överprövad. Strax innan 
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jul 2015 fick vi ett positivt besked från förvaltningsdomstolen men ärendet 
gick vidare till Kammarrätten och sedan vidare till högsta 
förvaltningsdomstolen. I slutet av februari kom besked om att inget nytt 
prövningstillstånd kommer att ges för entreprenaden överföringsledningar. 
Slutförhandlingar med utförande entreprenör genomfördes och arbetet med 
överföringsledningar är påbörjat. 

Under april tecknades avtal om byggnation av turbin till kraftvärmeverket.  

Avtal har även tecknats för entreprenaden yttre bränsleberedning, personal 
och kontrollrumsbyggnad, och om etablering såsom manskapsbodar, 
restaurangtält och mötesrum mm.  

I våras togs beslut att upphandlingen av pannan skulle avbrytas. Beslut 
fattades om att göra om upphandlingen för entreprenaden och ett nytt 
förfrågningsunderlag skickades ut i somras. Avtal tecknades under hösten 
med en entreprenör för leverans av pannan till det nya kraftvärmeverket.  

Under januari startade byggarbetena för det nya paviljongkontoret på 
Sobacken. Under våren flyttade personal från vår transportavdelning men 
framförallt projektmedarbetare för Energi och miljöcenter in i de nya 
kontoren. Ett besökscenter med utsikt över entreprenadsområdet invigdes i 
våras och har varit flitigt använt av intern personal, externa besökare från 
allmänheten och av många intresserade samarbetspartners. 
 
Inget nytt avtal för drift av Ryaverket 
Beslut togs av styrelsen i våras att inte upphandla ett nytt driftsavtal gällande 
fjärrvärmen. Under 2017 kommer driften att bedrivas internt inom bolaget.  

 
Övriga aktiviteter 
I början av april var bolaget med på Hem- och trädgårdsmässan på Åhaga. 
Det var även i år en välbesökt mässa och bolaget lyfte framförallt fram 
fjärrvärme. I mitten på april arrangerades Öppet Hus på Sobacken. Ca 600 
intresserade och nyfikna besökare kom och fick bland annat guidade visningar 
på anläggningen och information om vad som kommer hända framöver 
gällande Energi- och miljöcenter.  

I mitten på maj hölls en pressträff då årets nyheter i Kretsloppsveckan 
presenterades. Den stora nyheten är att ett stort skolprojekt kommer startas 
upp under Kretsloppsveckan. Ett projekt som kommer omfatta ca 450 elever i 
årskurs 5 och 6 under ett helt år.  

Personaldagar 
Under juni har årets personaldagar genomförts. Samtlig personal var inbjudna 
till besökscentrum för två timmars genomgång. Agendan bestod av: Vad har 
hänt under året? Vilka utmaningar har vi framför oss? Vad har genomförts av 
Effekt 2015, som var förra årets personalaktivitet där vi jobbar i 
förbättringsgrupper.  
 
Externrevision 
I slutet av augusti var det dags för externrevision av våra kvalitets- och 
miljöcertifieringar, ISO 9001, 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Inga 
större avvikelser noterades efter den tre dagar långa revisionen. 
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Biogas 
Under september har vi fortsatt förhandla med leverantören, som kommer att 
köra stadstrafikens bussar från och med andra kvartalet 2017. Det är 
fortfarande oklart om vi lyckas vinna affären.  
 
Avfallsplanen 
Vi har haft fokus på genomförande av beslutade aktiviteter i avfallsplanen och 
där insamling av hushållsavfall varit i fokus. Den övergripande frågan är om 
Borås skall ha fastighetsnära insamling och möjlighet till ytterligare 
utsortering av avfall. Beslut väntas i oktober 2016. 
 
Miljökommunikation till alla boråsare 
För att kretsloppsstaden ska fungera effektivt måste alla boråsare medverka i 
stadens miljöarbete. Vår kommunikation som går ut på att engagera och 
motivera boråsarna att delta i arbetet pågår under hela året och är långsiktig.  
En fokusvecka för miljökommunikationen är bolagets Kretsloppsvecka som 
genomfördes i september för 6:e året i rad. Tillsammans med Borås Stad och 
olika samarbetspartners genomfördes en mängd olika aktiviteter under årets 
Kretsloppsvecka. Exempel på aktiviteter var öppna hus, föreläsningar, 
Kretsloppis och Kretsloppet.  
 
Ekonomi delår 2016 
Bolaget har ett ackumulerat resultat på 71,1 mnkr per för de första nio 
månaderna. Budget är 33,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 37,6 
mnkr. Prognosen för 2016 är 90, 3 mnkr och budgeten är lagd till 75,3 mnkr 
vilket ger en positiv avvikelse med 15 mnkr. 
 
 

 
 
 
Vi har under året haft en försämring av intäkter mot budget. Detta består 
framförallt av minskade intäkter för fjärrvärme då det varit varmare under 
perioden än beräknat. Hänsyn till detta har tagits i prognosen. Vid bokslutet 
2015 ändrade vi våra redovisningsprinciper för hantering av 
anslutningsavgifter till att inte periodisera dessa på 10 år. Alla intäkter för 
periodiserade anslutningsavgifter resultatfördes under 2015, då budget för 
2016 redan var lagd. I budget 2016 finns det därför budgeterade intäkter som 
vi inte kommer att erhålla och denna post avviker därför negativt mot budget. 
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Elintäkterna har under perioden varit sämre än budget beroende på lägre 
produktion. Intäkter för fordonsgas har varit marginellt sämre än budget. 
 
Intäkter för deponi och avfall har varit bättre än budget och även vatten och 
avloppsintäkter har varit bättre än budget. 
 
Verksamheten har under perioden haft mindre kostnader än budget. Det är 
framförallt bränslekostnaderna som påverkar beroende på lägre produktion än 
vad som budgeterats men även ett mer optimalt produktionsutnyttjande av 
anläggningarna då vädret varit gynnsamt under perioden. Bränslemixen har 
av samma anledning anpassats så att bränslekostnaderna kunnat reduceras. 
Hänsyn till detta är tagen i prognosen.  
 
Övriga driftkostnader samt underhåll har i och med att drifttiden för 
anläggningarna varit lägre än vad som budgeterades bidragit till en positiv 
utveckling av resultatet. Övriga kostnader för personal och avskrivningar är 
bättre än budget. Kostnader för avskrivningar kommer att öka beroende på 
aktiveringar av planerade investeringar under hösten, hänsyn till detta är 
tagen i prognosen.  
 
Finansiella kostnader var under perioden bättre än budget på grund av lägre 
marknadsräntor och mindre utnyttjande av checkkrediten än budgeterat. 
Hänsyn till detta har tagits i prognosen. Investeringstakten har varit lägre än 
budget.  

 

4.  Förutsättningar och utveckling 2017 
Under 2017 kommer bolagets fokus vara att aktivt driva och anpassa rutiner 
och arbetssätt för att möta omvärldens krav och möjligheter. En flexibel 
organisation med hög kompetens där kunden blir alltmer i centrum är oerhört 
viktigt. Vi vill vara ”En samhällsbyggare i världsklass” för att kunna bidra till 
den fantastiska utveckling som Borås befinner sig i. 
 
När avtalstiden för vårt driftsamarbete med extern leverantör går ut vid 
årsskiftet, ökar personalstyrkan med 65 personer och ny kompetens tillförs. 
En ny drift- och underhållsorganisation kommer att byggas upp i bolaget för 
att kunna ta det nya EMC idrift. 

 
Personalen är bolagets största tillgång och även under 2017 kommer 
aktiviteter att genomföras för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott 
arbetsklimat. Vi skall sträva efter att ge vår personal harmoni mellan arbete, 
familj och fritid. Det är då det skapas framgång! 
 
EMC-projektet kommer givetvis vara det enskilt största projektet med 
ytterligare upphandlingar, implementering av personal inför drifttagning och 
kontinuerlig uppföljning och information av projektet. Det är Boråsarnas 
projekt! 
 
Vi kommer även att ha fokus är på ett modernt insamlingssystem för 
hushållens avfall. Det skall vara lätt att göra rätt oavsett språk, kultur eller 
boende! 
 
Fortsatt utveckling av vårt dotterbolag med internationella kunskapsprojekt. 
 
Vi planerar att genomföra en del nya investeringsprojekt såsom en ny 
avlopps-/fjärrvärme ledning till Fristad, en ny deponicell, fjärrvärme till Viared 
Västra, förnyad framtida IT-plattform, fortsatt arbete med att bygga ut 
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säkerheten på våra anläggningar och fortsatt arbete med att hantera 
tillskottsvatten (regn- och grundvatten) till våra avloppsledningar. 
 
Vi kommer även att arbeta med utveckling av en ny kretsloppspark för 
allmänheten på Sobacken. 
 
Arbetet med att stärka samarbetet mellan kommunens bolag och 
förvaltningar pågår under 2016 och kommer att förbättras ytterligare under 
2017. 

För andra året i rad har Borås Energi och Miljö tillsammans med ett antal 
kundrepresentanter arbetat med Prisdialogen. Kunderna som ingår i 
samarbetet är CA-fastigheter, AB Bostäder, Västfastigheter, Riksbyggen, 
Fristadsbostäder AB och Lokalförsörjningsförvaltningen. Tillsammans utgör de 
ungefär 30 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna i Borås. Syftet med 
Prisdialogen är att beskriva vad som påverkar prisjusteringarna för 
fjärrvärme, men också för att ge en tydligare bild av hur prissättningen 
kommer att se ut i framtiden. 

Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar vi bolaget och fullföljer våra 
ägardirektiv; 
 

 Trygga en viktig infrastruktur 
 Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan 
 Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen 
 Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen 
 Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och 

energiproduktion 
 Delta i internationella utvecklingsprojekt 

 
Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer; 

 Värva, vårda och behålla våra kunder 
 Utveckling av affären fjärrvärme 
 Satsning på återvinning och återanvändning 
 Affärsmässighet i hela bolaget 
 Stärka bolagets finansiella ställning 
 Utveckla samarbetet med koncernen, utbildnings- och 

forskningsvärlden, näringslivet och andra intressenter 
 Attraktiv arbetsgivare för att vara ett kompetent och visionärt bolag 
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Ekonomiska förutsättningar: 
Till 2017 års budget är beslut taget att VA taxan kommer att öka med 5,5 %. 
Ökningen är i linje med den planerade taxeutvecklingen för VA-kollektivet 
med hänsyn taget till reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk.   
 
Prisökningarna för Fjärrvärme blir 0,75 % inför 2017 och avfallstaxan lämnas 
oförändrad. 
 
 

 
 
 
 
 
Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad 
förbrukning. Leveranserna för 2017 är 630 GWh, 15 GWh mindre än förra 
året. Leveranser är beräknade utifrån SMHIs normalår, graddagskorrigering. 
Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 136 GWh.  
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Ett genomsnittligt spotpris för el är 261 kr/MWh. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avfallsmängderna från hushåll är beräknade till 20 000 ton avfall och ingen 
taxeökning. Priser för det övriga materialet vi tar emot har haft en sjunkande 
trend de senaste åren. 
 
Leveranser för vatten håller en stabilnivå och vi räknar med en försäljning 
med 6 600 000 m3 2017. 
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Priset för avfall till våra avfallspannor har ökat under 2016 och vi beräknar att 
erhålla i genomsnitt 376 kr per ton i intäkter för avfallet under 2017. 
 
 
 

 
 
 
Bränslekostnader har en sjunkande trend inför 2017. 
 
Genomsnittliga priser är antagna till budget: 
 

 Biobränsle – 177 kr/MWh 
 Briketter – 210 kr/MWh 
 Pellets – 260 kr/MWh 
 Bioolja – 550 kr/MWh 
 Gasol – 650 kr/MWh 
 Olja PVA – 550 kr/MWh 
 Olja E01 – 900 kr/MWh 
 Olja WRD – 850 kr/MWh 

 
Trend för vår genomsnittliga prisutveckling: 
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Trend för vår genomsnittliga prisutveckling: 
 

 
 
 
 
 
Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och 
beräknade nyttjandetider. Inför 2017 har vi inga större avvikelser från 
tidigare års leveranser. Beräknad kundkyla är 8,2 GWh (få 8,1). Prisökning 
fjärrkyla är 0,75 %. 
 
Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av 
genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lags till 35 GWh. 
 
Fordonsgasen har en nästintill oförändrad försäljningsbudget från 2016. 
Osäkerhet finns angående leveranser för fordonsgasen till busstrafiken. 
Befintligt avtal går ut i april 2017 och därefter finns osäkerhet i priset för 
fordonsgasen för busstrafiken. Leverans är beräknad till 3 200 000 normal 
m3.  
 
De genomförda prisökningarna, taxeökningar och pågående effektivitets-
förbättringar är planerade att användas till konsolidering av bolaget för att nå 
bolagets uppsatta mål på soliditet. 

 
Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har 
gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de 
revisionsaktiviteter och underhåll som planeras under året. 
 
Övriga kostnader är uppräknade med genomsnittsindex på 2 %.  
 
Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2016. 
 
Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2016 samt löneökning på 
3 %. 
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5.  Ekonomiska mål 2017 
 

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: 

 Avkastning på eget kapital 20 % 

 Soliditet 15 %  
 
Budgeten för 2017 ger en avkastning på 26,8 % på eget kapital och en 
soliditet på 8 %.  
 
Notera att projekt EMC är inkluderat för budget för 2017. Projektet kommer 
att påverka soliditeten negativt under byggperioden då räntedragande skuld 
ökar i takt med att pågående investeringar ökar. Projektet påverkar inte 
resultatet för bolaget under byggperioden. Vid aktivering kvarstår den lägre 
soliditeten för att sedan öka i takt med amortering av skuld.  
 
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade om i de 5-åriga 
handlingsplanerna. Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför 
framtiden. Nedskrivingar gjordes på affärsområde Biogas (24 mnkr), Energi 
(9 mnkr) och VA (5 mnkr). Vi har även i år budgeterat nedskrivningar för de 
anläggningar som utrangeras vid reinvesteringar av KVV och ARV fördelat på 
år 2014-2018. Även dessa ligger till grund för resultatbudget 2017. Resultatet 
påverkas negativt av dessa nedskrivningar på kort sikt men förbättrar 
resultatet på sikt. 
 
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas 
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och 
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande 
funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena 
efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring 
detta utvecklas kontinuerligt. 
 

6.  Resultat 2017 
 
Resultatet för företaget uppgår i budget 2017 till 87,4 mnkr vilket är 12,2 
mnkr bättre än budget 2016. 
 

Intäkter Kostnader Kapitalkostn Resultat HPL HPL HPL
2017 2017 2018 2019

Hushåll 88 -87 -1 0 0 0 0
Biogas 46 -40 -6 0 2 2 4
Energi 568 -411 -100 57 53 66 -37
Vatten och avlopp 198 -128 -41 29 21 31 -48
Vattenkraft 10 -9 0 1 -2 -2 -2
Återvinning 106 -97 -5 4 7 8 10
Gemensamt o eliminering* -58 58 -5 -5

Totalt Borås Energi och Miljö 958 -714 -158 87 81 105 -73

Bolagets gemensamma kostnader inkluderar avdelning Energitjänster som har budgeterat 2,3 mnkr i vinst.

Resultat per Affärsområde 2017, 
mnkr

 
 
Beräknad omsättning i budget 2017 är totalt sett 1,2 mnkr mindre än för 
budget 2016. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 0,75 % och taxan 
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för VA med 5,5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under 2017. Priset 
för Fordonsgas är sänkt något då inga avtal efter april är klara när budget 
lades.  
 
Budgeterade större intäktsförändringar för 2017 i jmf med budget 2016: 
 
 Beräknade intäkter för fjärrvärme, ånga och anslutningsavgifter är 14,4 

mnkr mindre än inför 2016 års budget. Leveransen av fjärrvärme är 
beräknad att minska med 15 GWh, inga intäkter är budgeterade för ånga 
och anslutningsavgifterna är lägre på grund av förändrade 
redovisningsprinciper 2015. Vi genomför en prisökning på 0,75 % och 
sammantaget påverkar detta intäkten negativt. 

 Elintäkter minskar med ca 2,7 mnkr i intäkter på grund av lägre 
leveranser på fjärrvärme samt något lägre priser. 

 Höjning av VA-taxan ger en ökning på 9 mnkr. Sammantaget med intäkter 
för slam och anslutningar ger det en nettoökning på 7,4 mnkr i jämförelse 
med budget 2016. 

 Intäkter för avfall ökar totalt med 12,3 mnkr.  
 Övriga tjänster ökar med 2,8 mnkr. 
 Intäkter för fordonsgas minskar med 4,7 mnkr i jämförelse med 

föregående års budget. Ett lägre pris är budgeterat inför 2017 än inför 
2016. 

 Intäkt för arbete på egna investeringar beräknas öka med 2,9 mnkr. 
 Övriga intäkter ökar med 3,7 mnkr. 
 
Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 713,5 mnkr 
vilket är 8,0 mnkr högre än budget 2016.  
 
Budgeterade större kostnadsförändringar 2017 i jmf med budget 2016: 
 
 Bränslekostnaderna beräknas bli 16,6 mnkr lägre än förra årets budget. 

Det är framförallt biobränslet som minskar i kostnad beroende på lägre 
priser och lägre förbrukning. Även de fossila bränslena, olja och gasol, 
minskar i förbrukning.  

 När det gäller övriga kostnader för material och drift så har en del av 
dessa inköp genomförts genom vårt entreprenörsavtal men från och med 
2017 görs inköpen internt i bolaget och därav en del förändringar på 
kontonivå. Sammantaget minskar dessa kostnader i bolaget med 9,7 
mnkr. 

 Energi till drift av våra anläggningar minskar med 1,8 mnkr från 
föregående år.  

 Reparations- och underhållskostnaderna har minskat med 29,2 mnkr. 
Även här har enskilda poster påverkats av att avtalet fördelats på andra 
konton. 

 Övriga driftskostnader ökar med 3,6 mnkr. 
 Personalkostnader ökar med 61,7 mnkr. Beror på beräknad löneökning 

samt nyanställning/övertag av driftspersonal. 
 
 
Kapitalkostnader minskar från föregående års budget med 19 mnkr varav 
avskrivningarna minskar med 11,5 mnkr. Vi har gjort nedskrivningar av 
olönsamma anläggningar och extra avskrivningar på anläggningar som 
kommer att tas ur drift när de nya reinvesteringarna tas i drift. Där av den 
lägre avskrivningsnivån. Räntekostnaden är 7,5 mnkr lägre än föregående år 
beroende på att vi haft ett positivt kassaflöde under en längre period och 
därmed en sjunkande checkkredit. Vi har även en lägre ränta. 
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för VA med 5,5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under 2017. Priset 
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7.  Affärsområde Hushåll 
Affärsområdet står för ca 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av 
slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.  
                            
Vi beräknar att insamla c:a 20 000 ton avfall fördelat på 16 000 ton vita och 
4 000 ton svarta påsar från hushållen i Borås 2017. Vidare tillkommer det ca 
600 ton hushållsavfall från hushåll med sopsug. Affärsområdet kommer utföra 
ca 6000 slamtömningar hos kunder. 
 
Avfallstaxan är oförändrad inför 2017.  
 
Intäkterna budgeteras 2017 till 88 mnkr och kostnaderna till 87 mnkr samt 1 
mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0 mnkr. Affärsområdet är ett 
monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen 
och generera ett nollresultat.  
  
Affärsområdet har 1 anställd och transporttjänster (för insamling av avfall) 
levereras från avdelning Transport.  
 
 

 
 
  
     

8.   Affärsområde Biogas 
Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  
 
Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering 
och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt 
Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal. 
 
Biogasförsäljningen budgeteras till 3 200 000 Nm3. Priset på fordonsgasen för 
den publika försäljningen följer bensinpriset (oljepriset). Resultat 2017 
baseras på att vi har leverans till busstrafiken hela år 2017. Eftersom vi ännu 
inte har avtalat något pris för busstrafiken har vi prissatt fordonsgasen lägre 
än tidigare. Vi har sedan tidigare en arbetsmiljösituation på affärsområdet 
som bör åtgärdas. I avvaktan på beslut om leverans till busstrafiken har vi 
inte beslutat om vilka åtgärder vi kommer att vidta, därför är kostnader för 
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nya investeringar inte medtagna i budget 2017. Dessa två punkter kommer 
sannolikt att påverka resultatet för affärsområdet med negativ avvikelse från 
budget. 
 
Intäkterna 2017 budgeteras till 46 mnkr och kostnaderna till 40 mnkr. 
Affärsområdet bär kapitalkostnader på 6 mnkr utan eventuella nya 
investeringar. Budgeterat resultat uppgår till 0,0 mnkr.  
 
 
Affärsområdet har 12 anställda. 
 

 
 
 
 

9.  Affärsområde Energi  
Affärsområdet står för ca 58 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och 
processånga.  
 
Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2017 beräknas uppgår till 630 (få 
645) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 136 (få 138) 
GWh.  
 
Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,2 (få 8,1) GWh.  
 
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el 
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för 
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån 
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el. Priset för fjärrvärme höjs med 0,75 
%. 
 
Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar. En del av 
anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då reinvestering i ett 
kraftvärmeverk på Sobacken tas i drift. 
 
Intäkterna i budget för år 2017 uppgår till 568 mnkr och kostnaderna till 411 
mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 100 vilket ger ett budgeterat 
resultat på 57 mnkr.  
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Affärsområdet har 13 anställda under 2016 och kommer att öka med ca 65 till 
ca 78 personer. 
 

 
 
 

10. Affärsområde Vatten och Avlopp 
Affärsområdet står för ca 19 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa 
avloppsreningsverk samt ledningsnät. 
 
VA taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 %.  
 
Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar. 
Anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då en reinvestering i ett 
avloppsreningsverk på Sobacken är beslutad. 
  
Intäkter uppgår till 198 mnkr och affärsområdet har budgeterade kostnader 
på 128 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 41 mnkr det ger ett 
budgeterat resultat på 29 mnkr.  
 
Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket har en 
prognostiserad ingående balans 2017 på 170 mnkr medtaget ett budgeterat 
resultat på 29 mnkr är prognosen för fonden ca 200 mnkr efter år 2017. 
Reinvesteringen kommer att påverka kollektivet med ökade avskrivningar och 
omsättning måste öka för att bära den nya investeringen, därav de årliga 
taxeökningarna. Avsättningens syfte är att främja en jämn taxeutveckling, 
därför har en taxeökning med 1,5 % mer landets genomsnitt genomförts 
sedan 2011. 
 
Affärsområdet har 31 anställda. 
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Anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då en reinvestering i ett 
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11. Affärsområde Vattenkraft 
 
Affärsområdet står för ca 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och 
Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön 
Tolken.  
 
Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 35 GWh (få 34) och baseras på 5-
årig genomsnittlig produktion.  
 
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el 
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för 
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån 
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el. 
 
Elintäkterna uppgår till 9,7 mnkr och 8,7 mnkr i kostnader. Det budgeterade 
resultatet uppgår till 1,0 mnkr. 
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12. Affärsområde Återvinning 
 
Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 
 
Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, 
återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. 
 
Under 2017 beräknas priser bli lägre för mottagande av material och avfall. 
Den aktiva deponicellen beräknas vara fylld inom kort och därför planeras det 
för en ny cell under 2017. 

 
Intäkterna budgeteras till 106 mnkr och kostnaderna till 97 mnkr. 
Affärsområdet har kapitalkostnader på 5 mnkr och resultatet budgeteras till 4 
mnkr.  
 
Affärsområdet har 25 anställda. 
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13. Investeringar och avskrivningar 
 
Nya investeringsprojekt 2017 framgår av sammanställningen under rubrik 18. 
 
Genomförda avskrivningar, inklusive avskrivningar för 2017 års nya 
investeringar, är beräknade till 134,7 mnkr. En minskning från föregående 
budget med 11,5 mnkr. Skillnaden inkluderar även de tidigare nämnda 
nedskrivningarna. 
 

14. Finansiering och räntor 
 
Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2017 är i resultatbudget upptaget 
till ca 200 mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när 
investeringsprojekten genomförs. Enligt budget 2017 uppstår inget ytterligare 
finansieringsbehov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen 
inte ökas 2017. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr. Projekt EMC har en 
finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Kreditbehovet för EMC under 
2017 är prognostiserat till 1 215 000 mnkr.  
 
Räntekostnader för 2017 beräknas bli 22,5 mnkr* 
 

 

 
Ränta Kapital mnkr Räntekostnad mnkr 

rörlig 1,5 %              800 000 000                     12 000 000     
fast 3,0 %              350 000 000                     10 500 000     

    

  
          1 150 000 000                     22 500 000     

 
 
*Inkluderar inte projekt EMC. Separat finansieringsplan görs för EMC i samråd med internbanken.  
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15. SWOT-analys 
Årligen sammanställer bolaget en övergripande SWOT-analys. Arbetssättet är 
sådant att både styrelsen och affärsgruppen ger sin syn på gällande 
omvärldsfaktorer och sedan sammanställer bolagets ledningsgrupp den 
slutliga versionen. Styrelsen fattar beslut om den övergripande SWOT-
analysen. Ledningsgruppen upprättar ett aktivitetsprogram till att motverka 
svagheter och hot och utnyttja bolagets styrkor och möjligheter i omvärlden 
baserat på den beslutade SWOT-analysen.  
SWOT-analysen tillsammans med de av ledningsgruppen fastställda 
strategiska riktlinjerna ligger till grund för framtagandet av de för bolaget 
övergripande femåriga Handlingsplanerna. 
 
Styrkor 
 Ägaren, långsiktig, finansiellt stark ägare 
 Starkt varumärke, attraherar omvärlden 
 Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster, bred produktportfölj 
 Framåtsträvande inom bolaget 
  
Svagheter 
 Delvis gamla anläggningar, gamla ledningsnät höga UH-kostnader för att 

bibehålla hög tillgänglighet 
 Bolagets finansiella ställning, omvärldsfaktorer kan styra resultatutveckling 
 Slimmad organisation, sårbara med nyckelpersoner 
 Organisation/arbetssätt, agerar inte alltid affärsmässigt 
 
Möjligheter 
 Expandera nätverket, koncernsamverkan, Högskolan i Borås, SP, regional 

affärsutveckling 
 Teknikutveckling, FoU, affärsutveckling och kostnadseffektivisering 
 Politiska beslut, styrmedel, lagar 
 Marknadsföra och sälja kompetens om Kretsloppsstaden, lokalt, nationellt 

och internationellt 
 
Hot 
 Politiska beslut, beslut dröjer, styrmedel, lagar 
 Tillgång på bränslen och substrat 
 Konkurrens, produkter, tjänster, personal 
 Handläggningstider, överprövningar och beslutsprocess 

 

16.  Personal 
Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till 
199,8 mnkr för 2017, en ökning på 61,7 mnkr från föregående budget. 
Ökningen består av årets löneökning samt även anställning av 65 nya 
personer till driftsorganisationen. 
 
Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och 
kompetensutveckling av personalen.  
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17. Resultat- och balansräkning 
 
 
 

Utfall Budget Prognos Budget
Resultaträkning, mnkr 2015 2016 2016 2017

Borås Energi och Miljö AB totalt
Intäkter
Avfallshantering 156,4 165,2 165,2 177,5
Fordonsgas 38,0 34,7 34,7 29,7
El 57,7 48,0 48,0 45,3
Fjärrvärme 477,3 480,7 470,7 466,3
Fjärrkyla 8,7 8,7 8,7 8,6
Tjänster o entreprenader 14,4 16,4 16,4 13,5
Vatten och avlopp 174,8 177,5 177,5 184,9
Aktiverat arbete 11,5 13,9 13,9 16,8
Övriga intäkter 11,5 11,8 11,8 15,5
Summa intäkter 950,3 956,9 946,9 958,1

Kostnader
Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -349,7 -343,7 -328,7 -317,4
Energi för drift -40,2 -40,9 -40,9 -39,1
Reparationer och underhåll -66,9 -75,7 -75,7 -46,5
Transportmedel -21,7 -24,8 -24,8 -20,5
Övriga externa kostnader -78,0 -82,3 -77,3 -90,2
Personalkostnader -135,0 -138,1 -138,1 -199,8
Summa kostnader -691,5 -705,5 -685,5 -713,5

Driftsresultat 258,8 251,4 261,4 244,6
% av intäkter 27,2% 26,3% 27,6% 25,5%

Kapitalkostnader
Avskrivningar -160,0 -146,2 -146,2 -134,7
Räntor -23 -30,0 -25,0 -22,5
Summa kapital -183,0 -176,2 -171,2 -157,2

Resultat efter kapital 75,8 75,2 90,2 87,4

Resultat efter kapital dotterbolag
Borås Waste Recovery -1,3 -1,3 -1,3 -1,2

Resultat efter kapital moderbolag 74,5 73,9 88,9 86,2  
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Utfall Budget Prognos Budget
Balansräkning, mnkr 2015 2016 2016 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar 1 629,9 1 670,0 1 790,0 1 870,0
Pågående investeringar 600,0 1 800,0
Lager 38,3 20,0 40,0 70,0
Fordringar 201,8 200,0 200,3 200,0
Summa tillgångar 1 870,0 1 890,0 2 630,3 3 940,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital 50,3 51,0 50,3 50,5
Obeskattade reserver 257,7 338,6 290,0 340,0
Räntedragande skulder 1 253,6 1 211,0 1 950,0 3 179,5
Icke räntedragande skulder 308,4 289,4 340,0 370,0
Summa skulder och eget kapital 1 870,0 1 890,0 2 630,3 3 940,0

Avkastning på eget kapital 30,2% 23,9% 32,6% 26,8%
Soliditet 13,4% 16,7% 10,5% 8,0%

 
 
 
 

Utfall Budget Prognos Budget

Nyckeltal 2015 2016 2016 2017

Leveranser
El vattenkraft GWh 37,0 34,0 30,0 35,0
El kraftvärme GWh 100,0 138,0 120,0 136,0
Fjärrvärme GWh 592,0 644,9 620,0 629,0
Fjärrkyla (kund) GWh 6,0 8,1 8,1 8,2
Fordonsgas tNm3 3 086 3 100 3 100 3 200
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18. Större investeringsprojekt 
Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar 
och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt 
tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. 
För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna 
beräkna preliminära kapitalkostnader, betalningsutfall. Tabellen nedan visar 
investeringsbudget gällande nya planerade investeringar 2017/18, vilka är på 
340 mnkr. Vidare visar tabellen det beräknade prognostiserade 
betalningsutfallet för 2017/18 års investeringar samt för tidigare års 
investeringar, ett betalningsutfall på 360 mnkr.  
 
Investeringsbudget 2017 Avd/AO Budget 2017/2018 Betalningsutfall 2017/18
Investeringar i egen regi
Reinvesteringar i egen regi Projekt 12,0 7,0
Reservdelar/inventarier Projekt 4,0 4,0
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar Projekt 1,0 1,0
Framtida IT plattform Projekt 10,0 10,0
Strategiska nätinvesteringar Energi/distribution 3,5 1,0
Reinvesteringar fjärrvärmenät Energi/distribution 6,0 6,0
Förtätning fjärrvärmenät Energi/distribution 18,0 14,0
Förtätningar fjärrkyla Energi/distribution 2,5 2,5
Förbehandlings anläggning biogas (bidrag 15 mnkr) Energi/distribution 53,0 30,0
Utbyggnad fjärrvärme Viared Energi/distribution 23,0 23,0
Överföringsledning Fristad Energi/distribution 75,0 45,0
Deponicell 1 b Återvinning 8,0 7,7
Förtätning VA VA/distribution 2,3 3,3
Reinvesteringar VA VA/distribution 10,0 10,0
Reinvesteringar i Lundaskog VA/distribution 10,0 10,0
Reinvesteringar Sanlid VA/distribution 3,0 3,0
Tillskottsvatten övrigt VA/distribution 4,0 2,0
Utbyggnad sprinkler Viared VA/distribution 9,0 9,0
Kullasand /omvandlingsområde) VA/distribution 6,0 6,0
Exploatering VA/distribution 10,0 2,0
Processombyggnad Dalsjöfors Vattenverk VA/distribution 6,0 6,0
Vattentäkt Dalsjöfors VA/distribution 3,0 3,0
Överföringsledning Fristad VA/distribution 63,0 37,0
Summa budget 2017 342,3 242,5
Tidigare beslutade pågående projekt
NIS 6,1 3,0
Miljötillstånd Sobacken 70,0 30,0
Reinvestering Brämhultsvägen (Lasarettet) 6,0 4,0
Reinv. Samförläggning EMC 17,0 7,3
Reinv. Evedalsgatan 18,0 4,0
Utbyte av fjv-mätare (villor) 9,0 2,0
Reinv. Samförläggning EMC 36,0 21,3
Fjärravläsning vattenmätare 4,0 2,0
Överföringsledning Långesten till Sparsör etapp 3 3,0 3,0
Björkvägen 4,5 4,5
Vävlagargatan 8,2 8,2
Tallgatan 9,0 9,0
Viared Västra etapp 1-3 38,0 5,0
Renovering Ryssby TS och AP 2,0 2,0
Östermalm AP 5,0 5,0
Reservkraft Sjöbo VV 4,0 4,0
Trandö avloppspumpstation 4,0 4,0
Betalningsutfall 2017 Investeringar, mnkr 243,8 118,3
Summa 360,8  
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Planerade nya investeringar Borås Energi och 
Miljö AB år 2017/18.  
 
 
Reinvesteringar 
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas vid behov (arbetsmiljö, 
anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr. 
 
Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla nät 
Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med 
anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av 
stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Strategiska 
investeringar beslutas i varje enskilt fall.  
Investeringsbehovet beräknas till 3,5 mnkr. 
 
Reinvesteringar Fjärrvärmenät 
Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. Beslutas vid behov (arbetsmiljö, 
anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 6 mnkr. 
 
Förtätning Fjärrkyla 
Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder. 
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.  
Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr.  
 
Förtätning Fjärrvärme 
Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder. 
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.  
Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr.  
 
Förtätning VA 
Investeringskostnaden utgör en erfarenhetsmässig uppskattning av det ekonomiska 
behovet för att företrädesvis styckvis bygga ut servisanslutningar enligt fastighetsägares 
beställningar. Investeringskostnaden täcks av anläggningsavgifter. 
Investeringspotentialen beräknas till 2,3 mnkr. 
 
Reinvesteringar VA- nät 
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande VA-ledningsnät. Olika generationer 
av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och 
funktion i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador. 
Ledningsnätet måste därför successivt förnyas. För förnyelsen finns en årsplan över olika 
projekt, planen behöver revideras fortlöpande när nya kunskaper om förhållandena 
erhålles.  
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 10 mnkr. 
 
Exploatering och omvandlingsoråden VA 
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och beslutas av KF. 
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.  
 
Tillskottsvatten 
Under de senaste åren har riktade insatser gjorts mot tillskottsvatten (inträngande 
ovidkommande vatten på spillvattennätet). Detta är ett krav i vårt nya miljötillstånd för 
verksamheten, men också en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då 
tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och reningsverk.  
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2017 uppgå till 4 mnkr. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 161

 

Budget 2017  Sidan 27 av 29 

Planerade nya investeringar Borås Energi och 
Miljö AB år 2017/18.  
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Framtida IT plattform. 
Bakgrund till detta projekt bottnar framförallt i en datastruktur som är en effekt av 
flertalet sammanslagningar av olika verksamheter. Dessa sammanslagningar har bidragit 
till att en hel del strukturer har byggts upp som inte varit optimala för verksamheten som 
helhet. Bolaget står inför nybyggnation och nytt avloppsreningsverk och nytt 
kraftvärmeverk och till detta en förnyad IT infrastruktur. Nya och befintliga system 
behöver integreras och vi måste säkerställa att informationsflöden är effektiva och 
anpassade till verksamheternas krav.Projektets mål är att förstärka och förnya bolagets 
information och informationssystem med en IT-plattform som ger möjligheter till en 
digital innovativ utveckling av bolaget.  
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter under 2017 uppskattas till 10 mnkr   
 
Överföringsledningar till Fristad. 
I dag pumpar avloppsvatten från Fristad och Sparsör till Borås genom en dubbel 
tryckledning som ligger på botten av Öresjö. Ledningen börjar bli till åren och är i behov 
av renovering. Då Öresjö är huvudvattentäkt åt Borås vill vi inte ha kvar en driftsatt 
avloppsledning på sjöbotten utan vill ersätta befintlig överföringsledning med en ny 
ledning på land.  
I samband med den nya avloppsledningen avser vi att samförlägga en ny 
överföringsledning för fjärrvärme mellan Sjöbo och Fristad för att knyta ihop 
fjärrvärmenäten i Fristad och Borås för ökad driftsäkerhet samt att på sikt kunna 
avveckla fjärrvärmecentralen i Fristad. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 138 mnkr. 
 
Deponicell 1b. 
Befintlig deponi 1 är i dag fullt utnyttjad och etapp 1B som byggdes 2013 och rymmer 
100 000 m3 börjar nu också bli fullt utnyttjad. För att fortsätta kunna ta emot avfall, 
förorenade massor, pannsand etc. måste vi bygga ut nästa etapp av deponin, etapp 1 B 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 8 mnkr. 
 
Förbehandlingsanläggning Biogas. 
Arbetsmiljön vid vår mottagningsstation av avfall har varit otillfredsställande under lång 
tid och olika utredningar har genomförts såsom analys av luktproblem i form av partiklar, 
mögeltillväxt samt lukt vid beredningen av material för produktion av biogasen. Dessa 
förstudier har visat att vi bör bygga en ny förbehandlingsanläggning för att uppnå en 
acceptabel arbetsmiljö och optimerad beredning av materialet. Vi ansökte till 
Naturvårdsverket om klimatinvesteringsstöd för en ny förbehandlingsanläggning och fick 
den 1 juni 2016 beviljat stöd med maximalt 15, 6 mnkr.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 53 mnkr. 
 
Utbyggnad fjärrvärme Viared. 
I samband med att vi lägger sprinklerledning på Viared Västra kommer vi att lägga ner 
fjärrvärme för framtida anslutning av företag som etablerar sig i området. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 23 mnkr. 
 
Reinvestering av VA-ledningar i Lundaskog. 
Sjömarken och Sandared försörjs med vatten via en ledning från Viared och en ledning 
från Lundaskog. Ledningen förnyades delvis 2013 fram till Lundaskog 
avloppspumpstation. Avsättningar gjordes på den nya delen av ledningen för en 
fortsättning av ny ledning till Sjömarken.  
Befintlig ledningen är delvis av gjutjärn från 1958 och har haft ett antal vattenläckor.  
Förnyelsen behöver göras för öka redundansen och leveranssäkerheten till Sjömarken 
och Sandared, få en kontinuerlig drift och leverans till Sjömarken och Sandared från två 
håll 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10 mnkr. 
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Reinvestering av VA-ledningar i Sanlid.   
Vattenledningen vid Sandlid är från 1974 av segjärn, dim 400. Ledningen har haft tre 
läckor. Ledningen är en prioriterad matarledning och central för dricksvattenförsörjningen 
i området.  
För att säkerställa driftsäkerheten kommer reling av vattenledningen från förgreningen 
fram till Sandlidsgatan att genomföras. Dimensionen på ledningen får inte minskas 
nämnvärt, varför form passat rör ska användas vi reliningen 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3 mnkr. 
 
Utbyggnad sprinkler Viared. 
Önskemål har inkommit från Borås Stad att tillhandahålla sprinklervatten till området 
Viared Västra. Området kommer att matas från två håll för att kunna upprätthålla 
redundans. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 9 mnkr. 
 
Omvandlingsområde Kullasand. 
Befintlig bebyggelse i Kullasand har idag enskilt vatten och avlopp. Risk för sanitär 
olägenhet i området har påtalats. Området skall införlivas i det kommunala 
verksamhetsområdet för VA. Vatten och avloppsledningar byggs då ut i området och 
ansluts till befintliga VA-ledningar i Fristad.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6 mnkr. 
 
Processombyggnad Dalsjöfors vattenverk. 
Dalsjöfors vattenverk är i behov av ombyggnad av luthanteringen som inte uppfyller 
dagens krav på arbetsmiljön. Vi kommer att byta UV-ljus och sätta in ny filterlösning för 
att säkra kvalitén på dricksvattnet i Dalsjöfors.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6 mnkr. 
 
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts med avseende 
på VA -anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse. 
Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till bolagets samhällsviktiga anläggningar. 
Förstudien startades upp under 2012 och de planerade åtgärderna uppskattas i dag till 
en total kostnad av 11 mnkr. 
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 1 mnkr (totalt 11 mnkr). 
 
Vattentäkt Dalsjöfors 
Befintlig reservbrunn i Dalsjöfors, har sedan den anlades 1989 uppvisat kvalitetsproblem 
och igensättningar. Osäker kapacitet och otillfredsställande vattenkvalitet medförde att 
vår VA verksamhet beslutade söka läge för ny reservbrunn. Den skall anläggas vid 
befintlig brunn i Dalsjöfors och vara en ny reservbrunn och den gamla tas då ur drift. I 
2013 års investeringsbudget togs 3 mnkr upp för detta projekt. Under projekteringen har 
bl.a. förhandlingar med markägare och tillståndsprocessen visat sig mer omfattande än 
vad som uppskattades i förstudien. Den totala projektkostnaden beräknas i dag till 6 
mnkr. 
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 3 mnkr. 
 
Övrigt 
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i 
varje enskilt fall. 
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr. 
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på VA -anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse. 
Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till bolagets samhällsviktiga anläggningar. 
Förstudien startades upp under 2012 och de planerade åtgärderna uppskattas i dag till 
en total kostnad av 11 mnkr. 
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 1 mnkr (totalt 11 mnkr). 
 
Vattentäkt Dalsjöfors 
Befintlig reservbrunn i Dalsjöfors, har sedan den anlades 1989 uppvisat kvalitetsproblem 
och igensättningar. Osäker kapacitet och otillfredsställande vattenkvalitet medförde att 
vår VA verksamhet beslutade söka läge för ny reservbrunn. Den skall anläggas vid 
befintlig brunn i Dalsjöfors och vara en ny reservbrunn och den gamla tas då ur drift. I 
2013 års investeringsbudget togs 3 mnkr upp för detta projekt. Under projekteringen har 
bl.a. förhandlingar med markägare och tillståndsprocessen visat sig mer omfattande än 
vad som uppskattades i förstudien. Den totala projektkostnaden beräknas i dag till 6 
mnkr. 
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 3 mnkr. 
 
Övrigt 
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i 
varje enskilt fall. 
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr. 
 

 
 

 
 

 

Värden
Utfall	  tom	  aug Summa	  av	  Budget

Konto2 Projekt Projekt	  (T) 2016 2016 2017
Intäkter 100001 Finansiella	  kostnader -‐5,51	   0,00

200000 Utlandsprojekt 0,00 300	  000,00 950	  000,03
200003 ICLD	  Sustainable	  Palu 168	  051,00 500	  000,00 498	  800,03
200004 Green	  and	  Clean	  Bay	  area	  Palu 141	  563,00 500	  000,00 500	  000,03
200005 Management	  and	  coordination	  Palu 227	  345,51 450	  000,00 450	  000,00
200006 Kenya 0,00 275	  000,00
300000 Div.	  Projekt 0,00 200	  000,00 500	  000,03
300001 Vinnova 272	  120,00 0,00
300003 Studiebesök 0,00 20	  000,00

Externa	  kostnader 100001 Finansiella	  kostnader -‐2	  290,00	   -‐15	  000,00	   -‐15	  000,00	  
110001 Administration	  VD -‐122	  814,56	   -‐540	  000,00	   -‐511	  999,96	  
110002 Administration	  Styrelse -‐56	  786,29	   -‐124	  000,00	   -‐123	  999,97	  
200000 Utlandsprojekt -‐3	  503,25	   0,00 -‐525	  000,00	  
200003 ICLD	  Sustainable	  Palu -‐63	  051,00	   -‐332	  000,00	   -‐332	  000,03	  
200004 Green	  and	  Clean	  Bay	  area	  Palu -‐93	  263,00	   -‐500	  000,00	   -‐500	  000,03	  
200005 Management	  and	  coordination	  Palu -‐95	  726,35	   -‐241	  200,00	   -‐241	  200,00	  
200006 Kenya 0,00 -‐216	  200,00	  
300000 Div.	  Projekt -‐150	  000,00	  
300001 Vinnova -‐167	  885,98	   0,00
300004 Sjuhärads	  kommunalförbund 2	  700,00 0,00

Lönekostnader 110001 Administration	  VD -‐785	  433,59	   -‐1	  598	  000,00	   -‐1	  671	  630,00	  
110002 Administration	  Styrelse -‐11	  032,83	   0,00
200005 Management	  and	  coordination	  Palu -‐6	  669,16	   0,00
300001 Vinnova -‐27	  412,20	   0,00

Avskrivningar 110001 Administration	  VD -‐14	  025,28	   0,00 -‐21	  000,00	  
Räntor 100001 Finansiella	  kostnader -‐770,42	   0,00
Interna	  kostnadsfördelningar 110001 Administration	  VD 361	  450,00 0,00

200003 ICLD	  Sustainable	  Palu -‐105	  000,00	   0,00
200004 Green	  and	  Clean	  Bay	  area	  Palu -‐48	  300,00	   0,00
200005 Management	  and	  coordination	  Palu -‐124	  950,00	   0,00
300001 Vinnova -‐83	  200,00	   0,00

Totalsumma -‐638	  889,91	   -‐1	  321	  400,00	   -‐1	  193	  029,87	  
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Syfte  
Verksamhetsplanen är ett av de viktigaste styrande dokumenten för BWR´s verksamhet. 
Handlingplanen skall ange inriktningen av verksamheten det kommande året samt reflektera hur 
styrelsen ser på utvecklingen de därpå följande åren. Verksamhetsplanen utgör grunden för 
kommande års budget. Verksamhetsplanen omrövas minst en gång per år och beslutas av styrelsen 
och bekräftas av BEM, bolagets ägare.  

Bakgrund och strategiska utmaningar 

Bakgrund 
Boras Waste Recovery AB (BWR) bildades under våren 2014 som ett helägt dotterbolag till Borås 
Energi och Miljö. Bolaget samverkar nära med, förutom moderbolaget, Borås Stad, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås (Samverkansparterna), vilka också är 
representerade i styrelsen. Samarbetet är reglerat genom ett savtal.  

Samarbetet mellan ovanstående aktörer har dock funnits sedan flera år tillbaka i tiden och man har 
gemensamt genomfört ett antal projekt i bl a Indonesien och Brasilien. 2014 tog Borås Stad beslutet 
att starta ett dotterbolag till Borås Energi och miljö för att fomarlisera Borås stads del i samarbetet. 
SP och HB finns representerade i styrelsen. Vid bildandet tillfördes 500 000 kr i aktiekapital samt en 
kredit från Borås stads internbank på 3 000 000 kr för att överbrygga tidsskillnaden mellan 
genomförande av projekt och utbetalning av ersättningar.  

Enligt Ägardirektivet ska Bolaget samordna kunskap och erfarenhet inom resursåtervinning, 
avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i 
förekommande fall varor, huvudsakligen för export. Bolaget ska sprida svensk miljökunskap och 
teknik på en internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara och kretsloppsinriktade 
lösningar. I första hand skall projekt drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik.  

BWRs uppfyller detta genom: 

 bygga relationer för att i samverkan skapa förutsättningar för att driva långsiktiga projekt 
vars syfte är att skapa hållbara lösningar för avfalls-och energiflöden i städer  

 öppna dörrar för svenska små och medelstora miljöföretag. 
 bidra till Samverkansparternas verksamhet genom kontaktskapande, personalutveckling, 

varumärkesbyggande mm.  
 

Inom internationella projekt, speciellt på miljöområdet och inom resursåtervinning, är problemen 
ofta komplicerade vilket kräver olika erfarenheter och kunskap för ett hållbart och långsiktigt 
resultat. Under 2015 har de genomförda projketen utvärderats. Det har resulterat i utarbetandet av 
ett delvis nytt affärskoncept, Added Value Business (AVB). Detta beskriver hur BWR bygger 
internationella projekt för att addera värde till våra Samverkanspartners och kunder samtidigt som 
affärsmöjligheter skapas för svenska bolag. Konceptet har under 2016 beskrivits och marknadsförts 
för såväl nationella som internationella intressenter och har emottagit väl. 
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Syfte  
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kredit från Borås stads internbank på 3 000 000 kr för att överbrygga tidsskillnaden mellan 
genomförande av projekt och utbetalning av ersättningar.  
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vars syfte är att skapa hållbara lösningar för avfalls-och energiflöden i städer  

 öppna dörrar för svenska små och medelstora miljöföretag. 
 bidra till Samverkansparternas verksamhet genom kontaktskapande, personalutveckling, 

varumärkesbyggande mm.  
 

Inom internationella projekt, speciellt på miljöområdet och inom resursåtervinning, är problemen 
ofta komplicerade vilket kräver olika erfarenheter och kunskap för ett hållbart och långsiktigt 
resultat. Under 2015 har de genomförda projketen utvärderats. Det har resulterat i utarbetandet av 
ett delvis nytt affärskoncept, Added Value Business (AVB). Detta beskriver hur BWR bygger 
internationella projekt för att addera värde till våra Samverkanspartners och kunder samtidigt som 
affärsmöjligheter skapas för svenska bolag. Konceptet har under 2016 beskrivits och marknadsförts 
för såväl nationella som internationella intressenter och har emottagit väl. 
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Strategiska utmaningar 
BWR är ungt som företag och har ett antal stora strategiska utmaningar att tackla varav de viktigaste 
är: 

1. Finansiering. Vid bildandet av bolaget tillfördes inga medel för att bekosta uppbyggandet av 
verksamheten. Baskostnaderna (lokaler, admin, juridik, styrelse, resor utanför uppdrag etc) 
bekostades tidigare av Samverkansparterna, men i och med bildanded av Bolaget hamnar 
dessa kostnader i Bolaget, utan att medel tillförts (aktiekapitalet kan ju inte förbrukas).  För 
att kunna utveckla bolaget behövs rörelsekapital tillföras. Bolaget har en Kapitaltäcknings-
garanti från moderbolaget på 3 000 000 kr som löper tom 2019 för att täcka underskott. 
 

2. Affärsmodell. Fram till bildandet har bolaget i huvudsak fullgjort sin uppgift genom sk. ICLD-
finansierade projekt. I och med att man skall täcka sina egna kostnader är det inte möjligt 
att uteslutande bedriva ICLD projekt, då dessa definitionsmässigt går med underskott. ICLD 
täcker endast direkta kostnader i projektet (resor etc) samt arbetstid i projektet. Arbetstid 
täcks med maximalt 559 kr/tim, vilket inte ens täcker de pesonalrelaterade kostnaderna för 
den typ av kompetens dessa projekt kräver, och än mindre alla baskostnader i bolaget. 
Följdaktligen måste bolaget delvis omdefiniera sin affärsmodell för att kunna täcka sina 
kostnader. Denna omdefinition innebär en allt större andel rent kommersiella projekt. 
Under 2016 har en affärsmodell ”Added Value Buisness” utvecklats, för att realisera denna i 
kommersiella projekt krävs ett politiskt beslut att BWR kan arbeta med denna modell. 
 

3. Samverkanspartners. Vid bildandet av BWR fanns en stark samverkan mellan staden, 
högskolan, SP och Borås Energi och Miljö. Dessa partners känner idag inte lika starkt 
ägarskap efter det att BWR gått in som dotterbolag till BEM med 100% ägande av staden. 
För att utveckla AVB och hitta en långsiktig finansiering behöver samarbetet mellan 
partners stärkas och nya samverkanspartners behöver identifieras. 

 

Vision 

Vision 
Borås Waste Recovery AB skall vara det självklara valet som samarbetspartner vid utformning av den 
kretsloppsanpassade staden internationellt. 
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SWOT 

Styrkor 
 Affärskonceptet Added Value Business modell 
 Väl etablerade internationella nätverk 
 Gott rykte nationellt och internationellt 
 Stort förtroende kapital hos befintliga kunder och myndigheter/finansiärer 

Svagheter 
 Stadens syfte och målsättning med bolaget är oklart 
 Stort personberoende 
 Bristande tillgång till tillräckliga resurser med rätt kompetens 
 Brist på finansiering (bidragsfinansiering täcker endast projekt) 

Hot 
 Stort beroende av politiska beslut i Borås Stad och hos våra kunder 
 Lång tid mellan kontakt och betalning  
 Bristande betalförmåga hos kund 
 Risk för badwill situation på de marknader vi verkar på 

Möjligheter 
 Behoven av våra tjänster är oändligt 
 Etablera Added Value Business model nationellt och internationellt 
 Skapa nätverk med teknikleverantörer, konsulter samt andra kommuner 
 Stärka BWR genom att tydliggöra det värde BWR skapar i Borås regionen 
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SWOT 

Styrkor 
 Affärskonceptet Added Value Business modell 
 Väl etablerade internationella nätverk 
 Gott rykte nationellt och internationellt 
 Stort förtroende kapital hos befintliga kunder och myndigheter/finansiärer 

Svagheter 
 Stadens syfte och målsättning med bolaget är oklart 
 Stort personberoende 
 Bristande tillgång till tillräckliga resurser med rätt kompetens 
 Brist på finansiering (bidragsfinansiering täcker endast projekt) 

Hot 
 Stort beroende av politiska beslut i Borås Stad och hos våra kunder 
 Lång tid mellan kontakt och betalning  
 Bristande betalförmåga hos kund 
 Risk för badwill situation på de marknader vi verkar på 

Möjligheter 
 Behoven av våra tjänster är oändligt 
 Etablera Added Value Business model nationellt och internationellt 
 Skapa nätverk med teknikleverantörer, konsulter samt andra kommuner 
 Stärka BWR genom att tydliggöra det värde BWR skapar i Borås regionen 

  

 

6 
 

 

Bolagets strategiska inriktning 2017 och framåt 
Baserat på bolagets nuvarande situation, de ovan beskrivna strategiska utmaningarna samt 
ovanstående SWOT, kommer bolaget att i viss mån ändra sin inriktning fr.o.m. 2017. I huvudsak 
innebär detta en förskjutning från ICLD projekt gentemot kommersiella projekt samt andra projekt 
där full kostnadstäckning kan fås. Drivkraften för detta är både att bolaget ser en affärsmöjlighet i 
detta och att man därigenom uppfyller ägarens krav på att vara självfinansierande. Men även att 
detta öppnar upp för nya samverkansformer. 

Genom samverkan mellan kommun, näringsliv, institut och akademi sk Triple Helix, skapar Borås 
Waste Recovery långsiktiga relationer som öppnar upp för samarbeten med motsvarande 
organisationer på valda marknader. Detta har varit, är och kommer att vara grunden för BWR´s 
verksamhet. I huvudsak kan detta ske genom tre typer av projekt 

 ICLD projekt vilket dominerat hittills 
 Övriga projekt där BWR får kostnadstäckning för kostnader utöver lönerelaterade kostnader 
 Kommersiella projekt  innebärande att BWR kan ta betalt utifrån det värde man tillför 

istället för som ovan baserat på de resurser man ställer till förfogande  
 

Den nya inriktningen innebär alltså en förskjutning från ICLD projekt mot övriga projekt och 
kommersiella projekt. Förutsättningarna för att finna Övriga projekt har ökat avsevärt i och med de 
lyckade och uppmärksammade projekt bolaget genomfört i bl a Indonesien. Här handlar det om att 
sprida kunskapen om BWR och dess verksamhet samt arbeta med att finna finansiering för lämpliga 
projekt. 

Under 2017 kommer styrelsen ge VD i uppdrag att identifiera fler samarbetsmöjligheter inom 
regionen och nationellt. I det internationella arbete som bedrivits har det blivit tydligt att Sverige 
behöver samverka på ett annat sätt än tidigare för att öka svensk export av miljöteknik och 
kunskapsöverföring. 
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Added Value Business – kommersiella projekt 
Added Value Buisness Model (AVB) skapar förutsättningar för kunskaps-och tekniköverföring som 
genomsyras av holistiska värden, miljö, sociala frågor, ekonomi och politik. Ledarskap är en 
grundsten för hållbara resultat som tillsammans med att svensk teknik skapar förutsättningar för en 
ekonomisk utveckling hos kunden.  

Genom möten mellan människor byggs förtroende som i sin tur ligger till grund för en hållbar 
utveckling, inte bara ett tekniskt projekt. 

 

 

I AVB adderar BWR värde till svenska företag genom att vara den sammanhållande länken som 
garanterar AVB i hela affären. Genom att trovärdigt kunna erbjuda AVB stärker det svenska företaget 
sin konkurrenskraft internationellt och kan nyttja BWR´s tidigare projekt som positiva referenser. 
Som underkonsult till företagen får BWR betalt för sina tjänster på kommersiella vilkor. 

BWR har fått mycket positiv feed-back kring AVB i diskussioner med olika potentiella intressenter. 
För att få en kontinuitet i processerna och successivt bygga upp IP och know-how krävs att 
kunskapen och kompetensen kring denna modell finns i BWR. 
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grundsten för hållbara resultat som tillsammans med att svensk teknik skapar förutsättningar för en 
ekonomisk utveckling hos kunden.  
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Strategiska slutsatser 
Med denna strategiska inriktning för 2017 och framåt behöver bolaget fokusera på: 

Utveckla samverkan regionalt och nationellt 
För att realisera strategin krävs ett större nätverk och fler aktiva samverkanspartners. Ambitionen är 
att i första hand samverka inom Västra Götalands region, men även att bidra till att bygga nationellt 
nätverk för att öka svensk export inom avfall och återvinning. 

Kommunicera resultat 
Idag finns inga strukturerade former för att kommuncera de resultat som bolaget uppnått i tidigare 
projekt. Ett mer systematiskt arbete med detta krävs för att bygga de nätverk som är avgörande för 
realisationen av ovanstående strategi. 

Få tillgång till rätt resurser från samarbetspartners och andra intressenter 
Basen för Bolaget kommer även fortsättningsvis vara Samverkansparterna. Olika aktiviteter behövs 
för att stärka denna relation samt säkerställa att deras kompetens kan användas i modellen ovan.  I 
tillägg söks samarbeten med andra parter inom affärssegmentet, såväl privata som offentliga aktörer 

Stödfunktioner till bolaget 
Idag är det endast en VD anställd i bolaget som hanterar all administration kring bolaget såväl som 
projekten. Skall vi realisera ovanstånde strategi krävs att en omfördelning av arbetsuppgifter kan ske 
genom anställning av en projektledare. Hur samverkan med moderbolaget ska se ut gällande adm 
stöd/ekonomi stöd till BWR behöver tydliggöras och avtal signeras. 

För att kunna säkra kompetens och anställa personer behöver det tydliggöras hur moderbolaget 
stöttar bolaget med nödvändiga funktioner såsom HR, IT mfl. 

Säkerställa kompetens 
För att säkerställa att rätt kompetens byggs upp i Bolaget, att det finns en kontinuitet samt att man 
förmår utveckla affären, krävs en kritisk massa. Denna kritiska massa behövs också för att Bolaget 
skall kunna bli självfinansierande och bedömning är att det krävs en projektledare 2017 och 
ytterligare en 2018 (denna utveckling förutsätter även ett starkare samarbete med 
samverkanspartners och andra intressenter) för att uppnå en storlek där marginalerna på projekten 
bekostar baskostnaderna i bolaget. Under 2017 handlar det om att bygga basen för en sådan 
expansion som sedan förväntas ske. Denna uppbyggnadsfas kommer dock att kräva ägarfinansiering, 
då bolaget inte räknar med att bli självfinansierande förrän 2018/2019. 
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Aktiviter 2017 
Ovanstående resulterar i att det krävs ett fokus på följande aktiviteter under 2017. 

Aktiviteter 2017 Resurser Mätning 
Politiskt beslut kring stadens målsättning med BWR  Styrelsen Beslut  
Långsiktig finansiering av Bolaget Styrelsen Balanserad 

budget 
Utveckla samverkan regionalt och nationellt  Jessica Avtal  
Utveckla relationer i Indonesien  Jessica Ett nytt projekt 
Utveckla relationerna i Vietnamn utifrån DaNang Jessica ICLD projekt 
Utveckla samarbeten i Kenya Jessica ICLD projekt 
Identifiera nya marknader Jessica Nya projekt 2018 
Stärka samverkan med samverkanspartners  Jessica Avtal 
Identifiera finansieringsmodeller kopplade till AVB Jessica N/A 
Fortsätta stärka BWR som varumärke lokalt, 
regional, nationellt och internationellt 

Jessica Media 

Nyckeltal Jessica Nyckeltal framme 
Identifiera rätt kompetens för bolaget Jessica Person engagerad 

 

Ekonomisk plan 

Resultat 
tkr Intäkter Kostnader Resultat Antal 

År ICLD AVB Övriga Totalt   anställda 
2016 1 800 200 300 2 300 3 600 -1 300 1 
2017 2 400 400 100 2 900 4 100 - 1 200 1.5 
2018 2 000 1000 1000 4 000 4 800 - 800 2.5 
2019 2 000 1500 1500 5 000 5 000 0 3 

 

Investeringar 
Inga investeringsbehov identifierade. 

Nyckeltal 
I Handlingplanen för 2016 finns en punkt att utveckla nyckeltal för BWR´s verksamhet. Hittills har inte 
fokus varit på detta, men i och med att den nya startegin nu läggs fast är det ett viktigt arbete. Syftet 
med BWR är inte att tjäna pengar utan mer relaterade till sociala och miljömässsiga värden. Att 
arbeta fram nyckeltal för detta samt vilken nytta BWR gör för Borås är avgörande för att motivera 
och sälja in Bolaget. 
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regional, nationellt och internationellt 

Jessica Media 

Nyckeltal Jessica Nyckeltal framme 
Identifiera rätt kompetens för bolaget Jessica Person engagerad 

 

Ekonomisk plan 

Resultat 
tkr Intäkter Kostnader Resultat Antal 

År ICLD AVB Övriga Totalt   anställda 
2016 1 800 200 300 2 300 3 600 -1 300 1 
2017 2 400 400 100 2 900 4 100 - 1 200 1.5 
2018 2 000 1000 1000 4 000 4 800 - 800 2.5 
2019 2 000 1500 1500 5 000 5 000 0 3 

 

Investeringar 
Inga investeringsbehov identifierade. 

Nyckeltal 
I Handlingplanen för 2016 finns en punkt att utveckla nyckeltal för BWR´s verksamhet. Hittills har inte 
fokus varit på detta, men i och med att den nya startegin nu läggs fast är det ett viktigt arbete. Syftet 
med BWR är inte att tjäna pengar utan mer relaterade till sociala och miljömässsiga värden. Att 
arbeta fram nyckeltal för detta samt vilken nytta BWR gör för Borås är avgörande för att motivera 
och sälja in Bolaget. 
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Behov stödjande funktioner 

HR/löner 
Som ett helägt dotterbolag i BEM koncernen skall moderbolaget inkludera BWR i det ordinarie HR 
arbetet. BEM´s HR funktion bör ha samma uppdrag gentemot BWR som mot alla andra 
verksamheter. Lönehantering av BWR´s anställda skall hanteras av BEM. 

Särskilt viktigt är att detta även innefattar möjligheterna för anställda i BWR att delta i utbildningar 
och sociala sammanhang etc. 

Ekonomi vs halvtid, årsredovisning,  
Pga av verksamhetens speciella karaktär och de många kontakterna inom projekten är det av yttersta 
vikt att samarbetsavtal kring redovisningstjänster skrivs på mellan BEM och BWR.  Det är också viktigt 
att ansvarig person för BWR inom BEM kommer in som controller i projekt och att projektbudget 
används för att täcka dennes kostnader där så är tillämpligt. 

Juridik 
Juridisk support av löpande karaktär hanteras lämpligen inom BEM. Krävs mer specialiserad juridisk 
kompetens upphandlas denna direkt av bolaget. 

Kommunikation 
Ett samarbete mellan BWR och BEM behöver utvecklas då ex Bolagets hemsida är kopplad till BEM 
osv. 

När det gäller intern kommunikation är det viktigt att BWR inkluderas i BEM´s information och att 
BWR håller BEM upppdaterade om relevanta händelser. 
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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2017
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Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande  
el- och kommunikationsnät i Borås Stad.  

Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil plattform 
för fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla 
konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden 
inom datakommunikation. 

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet och 
syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa ägardirektiv. 

I ägardirektivet framgår också att vårt långsiktiga 
uppdrag när det gäller affärsområde Stadsnät  
omfattar fiberanslutning av alla boråsare. 

Håkan Engblom, vd Borås Elnät AB.

ELNÄT OCH STADSNÄT –
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ETT MODERNT LIV
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Syfte med verksamhetsplanen
Denna handling ska ses som ett övergripande styrdokument 
för bolagets verksamhet samt utgöra ett beslutsunderlag för 
bolagets styrelse och ägare. 

Bolagets uppdrag  
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås Elnät AB 
främst för att trygga en viktig infrastruktur för kommun-
invånarna. Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande 
el- och kommunikationsnät i Borås Stad. Det gör vi genom 
att tillhandahålla en stabil plattform för fri konkurrens på 
elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen på såväl 
privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation. 

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande 
av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten 
och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
ägardirektiv. I ägardirektivet framgår också att vårt långsik-
tiga uppdrag när det gäller affärsområde Stadsnät omfattar 
fiberanslutning av alla boråsare. 

Verksamhet och organisation  
Elbranschen befinner sig i stark utveckling och är en självklar 
aktör i samhällsbyggandet, en framtidsbransch som genom 
våra investeringar skapar jobb och tillväxt. Inom IT-infra-
struktur är vi en lika självklar aktör, men med en annan typ av 
omvärldspåverkan. Uppdraget är dock detsamma – att uträtta 
affärsmässig samhällsnytta.

Vi ska fortsätta att utveckla vår personal genom riktade 
utbildnings- och utvecklingsinsatser inom branschrelaterade 
ämnesområden men också inom till exempel miljö, ledning/
styrning och IT. Kombinationen av ett gott ledarskap och 
engagerade medarbetare driver fram nya lösningar. Det 

skapar nya möjligheter för ökad produktivitet som långsiktigt 
stärker bolaget och medarbetarnas utveckling och trivsel. 

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL

Vad vi vill åstadkomma
Vi jobbar aktivt med vår vision och affärsidé och har genomfört 
ett omfattande arbete som syftat till att uppdatera företagets 
långsiktiga vision, formulera en ny affärsidé och uppgradera 
vår målbild. Vi tolkar våra ägardirektiv och omsätter dessa till 
vad vi ska göra samt hur och när. Detta arbete handlar främst 
om att beskriva hur vi genomför vårt uppdrag och vi har nu 
skapat ett system som beskriver vad vi vill åstadkomma.

Vår vision är: 
Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag.

Vår affärsidé är:  
Borås Elnät ska tillhandahålla en stabil infrastruktur och en hög 
servicegrad genom lokal närvaro och ett proaktivt bemötande.

Varför service?
Vi är sedan länge ett framstående teknikföretag i båda våra 
affärsområden, våra anläggningar håller världsklass. Vi har en 
mycket hög leveranssäkerhet och vi levererar ett stabilt 
ekonomiskt resultat. Vi är också bra på att leverera en god 
service till våra kunder, men här är ett område där vi vill bli 
ännu lite bättre. Vi vill bli så bra att kunden skulle välja oss 
om de kunde välja – och så bra att kunden väljer oss när de 
kan välja. En viktig slutsats enligt vårt Teslaprojekt (Lean) 
har också bäring på kundvård – att skala bort arbetsmoment 
som inte tillför värde för kunden. Värde för kunden är det 
slutliga målet.

INLEDNING

Håkan Engblom,  
vd på Borås Elnät AB
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Målhierarkier
En annan viktig del i arbetet är att formulera långsiktiga och 
övergripande mål för verksamheten. Vi menar att det i grunden 
finns två övergripande områden som är gemensamma för hela 
bolaget där det är viktigt att sätta mål i konsekvens med 
systemet. Det ena är vår arbetsmiljö, som huvudsakligen 
handlar om våra medarbetares syn på denna. Målsättningen 
är att nio av tio trivs på arbetsplatsen. Det andra området är 
själva verksamheten, som är riktad utåt mot vår omvärld. 
Målet är att nio av tio är nöjda med företaget. Här handlar 
det om kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

Under de övergripande målen kommer nedbrutna mål som 
fastställs på en lägre nivå i organisationen. Slutligen definieras 
aktiviteter som syftar till att stödja måluppfyllelse samt olika 
metoder för uppföljning. Genomförda uppföljningar med 
personalenkät och NKI/partnerenkät visar att vi har en liten 
bit kvar innan målen är uppnådda.

Värdegrund
Värderingar är ett viktigt styrmedel för alla medarbetare.  
De hjälper oss i våra dagliga handlingar, i våra kontakter med 
kollegor och kunder, samt ger oss en vägledning i vårt besluts- 
fattande. Vi har de senaste åren haft ett nytt sätt att tänka 
runt denna fråga och utvecklat ett koncept tillsammans med 
all personal som innebär att vi tagit fram åtta nyckelord som 
åtföljs av vardera två förklarande meningar. Fyra ord beskriver 
hur vi vill vara och uppfattas externt och fyra ord för hur vi 
vill förhålla oss till varandra internt. 

Framtidsvision
Ovanstående faktorer bildar tillsammans ett system som 
hänger ihop och samverkar på ett konsekvent sätt. Matrisen 
nedan åskådliggör sambanden och visar hur vi tänker i stort. 
Om man tänker framåt några år, på hur det ska fungera i 
praktiken, måste man säkerställa att arbetet som genomförts 
omsätts i praktisk nytta. Mål och värdeord används till exempel 
i våra utvecklingssamtal och när vi sätter mål på individnivå. 
Vårt förhållningssätt styr hur vi agerar i vardagen mot kunder 
och samarbetspartners. Det betyder att vi startat det arbete 
som syftar till att sträva mot visionen och därmed att utveckla 
oss till att bli ännu mera kundorienterade.

Vår vision: 
Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag

ARBETSMILJÖ

Medarbetare

9 av 10 medarbetare 
trivs på arbetsplatsen

• respektera
• uppmuntra
• ärliga
• samarbeta

Delmål arbetsmiljö

Företagsövergripande
• arbetsmiljö
• friskvård
• kommunikation
• ledarskap
• personalutveckling
• löner

Aktiviteter arbetsmiljö

Medarbetarenkät
och PU-samtal

VERKSAMHET

Omvärld

9 av 10 är nöjda
med företaget

• professionella
• trevliga
• tillgängliga
• hjälpsamma

Delmål verksamhet

Verksamhetsvis
• tillgänglighet
• leveranssäkerhet
• ekonomi
• servicenivå
• miljö
• samverkan

Aktiviteter verksamhet

NKI-undersökning
och partnerenkät

Långsiktiga mål

Värdeord

Nedbrutna mål

Påverkansfaktorer

Aktiviteter

Uppföljning

    Vi vill bli så bra att  
kunden skulle välja oss  
om de kunde välja – och  
så bra att kunden väljer  
oss när de kan välja.

” 
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MILJÖ

ISO 14001-certifiering
Vi är sedan våren 2015 ISO14001-certifierade i enlighet med 
det krav som våra ägare fastställt. Vi har skapat ett effektivt 
verktyg för ett aktivt och levande miljöarbete. Utgångsläget är 
fastställt, vi vet vad vi vill uppnå och vi har rutiner för uppfölj-
ning och avvikelsehantering. 

Därför miljöcertifiering
Om alla verksamheter konsekvent minskade sin miljöpåverkan 
skulle stora och omfattande förbättringar ske. Detta gäller 
också små aktörer på det lokala planet som genom att göra vad 
de kan för att förbättra sin miljöprestanda hjälper till med 
arbetet. För vår del betyder det att vi genom ledningssystemet 
får hjälp att på ett effektivt sätt dra vårt strå till stacken.

Miljöpolicy och miljömål
Vi har fastställt vår miljöpolicy som i sammandrag går ut  
på följande: 

Vårt miljöengagemang grundas på vår strävan att minska 
Borås Elnäts miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra 
processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera 
föroreningar från verksamheten. 

Fokus inom miljöarbetet ligger på att:

n göra materialval som är resursmässigt besparande
n välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor
n förbättra hanteringen av farligt avfall.

Vi har fram till utgången av 2016 arbetat med tre miljömål som 
vi fokuserat på att uppnå. 

n	Minska bränsleförbrukningen med tio procent per körd  
 kilometer.  
Målet är i skrivande stund ännu ej fullt utvärderat, men en 
bränslebesparing om cirka sju procent har hittills uppnåtts. 
Målet ska utvärderas.

n Skaffa ökad kunskap om materialuppbyggnad och   
 tillsatser i de högspänningskablar som används i nätet. 
Målet är uppnått. En utredning är genomförd och en 
detaljerad rapport verifierar slutsatserna. Rapporten ska 
användas som underlag vid upphandling och hantering av 
kablar.

n Minska antalet produkter och kemikalier som används 
 i verksamheten.  
Målet är ej utvärderat och uppnått vilket betyder att det är 
framflyttat till att gälla även 2017 och att arbetet fortsätter.

Företaget har under 2016 inrättat ett miljöråd som står under 
ledning av företagets miljösamordnare. Rådet har inventerat 
och reviderat verksamhetens miljöaspekter och kommer 
under hösten 2016 att ur detta arbete fastställa 2017 års 
målbild.

MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING

Generell hållning
Bolagets marknadsföringsåtgärder utgår från en princip som 
handlar om att varje insats ska motiveras från ett tydligt behov 
och vara kopplad till andra aktiviteter som syftar till att nå en 
definierad effekt. Det innebär att vi aldrig lämnar kontanta 
bidrag till vare sig idrottsföreningar eller evenemang, men att 
vi i vissa fall kan ställa upp med praktisk hjälp när det gäller 
exempelvis Kretsloppet eller sommartorsdagarna. Motpresta-
tionen som vi kan tillgodoräkna oss är att vi ges tillfälle att 
synas i ett positivt sammanhang under den aktuella aktiviteten. 

SM-veckan 2017
Vi har tidigare varit engagerade i både SM-veckan och 
O-Ringen och vi formerade vid dessa tillfällen mindre 
interna projektorganisationer för att kunna hantera alla olika 
önskemål om både elanslutning och fiberuppkoppling till 
olika tävlingsområden och till SVT. Vår generella hållning är 
att vi hjälper till med rådgivning, planerar, installerar och vid 
behov underhåller anläggningarna och debiterar sedan en 
skälig kostnad för detta. 

Inför SM-veckan, som ska arrangeras i Borås sommaren 
2017, har vi från vår ägare fått instruktioner om att tillämpa 
ovanstående modell men med en subvention i prissättningen. 
Den uteblivna intäkten ser vi som en kostnad som i någon 
mån påverkar vårt resultat och då det i skrivande stund inte 
går att uppskatta omfattningen kommer vi i efterhand att 
göra en uppföljning av utfallet. Vår förhoppning är att våra 
varumärken i och med detta får en positiv exponering under 
tävlingsveckan.

INTERNKONTROLL OCH KRISHANTERING

Förebyggande arbete
Vi jobbar sedan många år mycket aktivt med att motverka 
och försvåra oegentligheter och brottslighet genom riskmed-
vetenhet och god internkontroll. Vi har en väl fungerande 
modell för hur vi identifierar, bedömer, hanterar och följer 
upp risker i vår verksamhet. Identifierade riskfaktorer i ett 
stort antal olika områden bedöms ur både ett sannolikhets-
perspektiv och ett skadeverkningsperspektiv. Detta ger ett 
antal påverkbara punkter som vi arbetar med att åtgärda eller 
förbättra samt ett antal opåverkbara bevakningspunkter som 
vi noga följer. Vi är också noga med att informera vår personal 
om våra regelverk och om hur man agerar om man känner sig 
osäker på någon punkt.

Krisledningsplan och samordning i Borås Stad
Bolaget har en väl fungerande beredskapsorganisation för 
störningar och avbrott i både el- och stadsnätet dygnet runt 
årets alla dagar. Vid sidan av denna finns också en uppdaterad 
krisledningsplan avsedd för extraordinära händelser samt en 
organisation för denna. Syftet med krisorganisationen är att den 
ska kunna aktiveras i andra typer av uppkomna krissituationer 
vid sidan av eller parallellt med störningar. 
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PERSPEKTIV PÅ ELBRANSCHEN

Lokala förhållanden
Den svenska elbranschen är ett föredöme i ett europeiskt per- 
spektiv. Vi driver på och stödjer utvecklingen mot ett samhälle 
som använder en allt större andel koldioxidneutral el, idag 
cirka 97 procent. Vi vill ta aktiv del i att skapa goda förutsätt-
ningar för etablering av infrastruktur för laddning av elfordon, 
att underlätta för kunder som vill driva mikroproduktion av 
el i egen regi samt att alltid vara en god rådgivare i energi-
besparingsfrågor. 

Borås Stads starka utveckling leder till att nya bostads- och 
industriområden samt nya väg- och järnvägssträckningar 
etableras. Vårt systerbolag Borås Energi och Miljö har 
stadens genom tiderna största enskilda uppdrag, att bygga 
EMC, Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Allt samman-
taget leder detta till en omfattande utbyggnad av nätområdet 
och mycket stora investeringar som långsiktigt kan komma 
att försämra bolagets lönsamhet. Vi ser dock mycket positivt 
på att vara en del av expansionen i Borås. 

Leveranssäkerhet, livslängd och ekonomi
En annan faktor som både direkt och indirekt styr vår lönsam- 
het är hur vi upprätthåller vår leveranssäkerhet. Grundpelaren 
är att bygga rätt tekniska lösningar. Förebyggande underhåll, 
hög driftkompetens och god beredskap är sedan det som i 
längden säkerställer vår leveranskvalitet. 

Att i investeringsbesluten välja teknisk utrustning av hög 
kvalitet ger lång livslängd och i förekommande fall låga 
energiförluster. Det är såväl miljömässigt som samhälls- och 
företagsekonomiskt riktigt och bidrar till god resurshushåll-
ning, trots ett ibland något högre inköpspris. Val av hög 
kvalitet resulterar också i att vi många gånger kan utnyttja 
våra anläggningar bortom den ekonomiska avskrivningstiden, 
något som dock ibland kan komma i konflikt med samhälls-
utvecklingen. Tyvärr så har Energimarknadsinspektionen 

förändrat villkoren för beräkning av elnätsbolagens kapitalbas 
i den nya regleringsmodellen. Detta får negativ inverkan på 
ovanstående tankesätt då värdet av att utnyttja avskrivna 
anläggningar minskar.

Risker i verksamheten

Krav från myndigheter
Under de närmaste åren kommer Borås Elnäts verksamhet 
sannolikt att behöva anpassas för att möta förändringar som 
just nu diskuteras inom vår bransch. I ett EU-perspektiv vill 
man skapa en större internationell enhetlighet och det 
innebär nya regelverk och därmed risk för stora förändringar 
för oss som elnätbolag. Tanken på en gemensam nordisk 
elmarknad kommer säkert att följas av en europeisk. Tyskland, 
som successivt stänger ned sin kärnkraftsproduktion till för- 
mån för intermittent elproduktion, måste kunna köpa baskraft 
utifrån och detta ställer krav på större harmonisering av hela 
elförsörjningen i Europa. 

Nätkoder 
Regelverket Network Codes är ett resultat av detta och målet 
är att säkerställa en mer integrerad marknad med en bibe- 
hållen trygg elförsörjning. Man syftar till att åstadkomma en 
ökad konkurrens till fördel för både konsument och företag 
samt att kunna öka andelen förnybar el i Europa utan att 
äventyra stabiliteten och balansen i elsystemet. Regelverket, 
som på svenska kort och gott kallas nätkoder, består av ett 
antal bindande föreskrifter. Några av dessa är redan fastställda 
och gällande, medan andra ska förhandlas fram och beslutas 
om under de närmaste åren. Dessa nya förhållanden kommer 
successivt i ökad grad att påverka svenska elproducenter, el- 
nätsföretag, elhandlare, tillverkare av utrustning samt energi- 
konsumenter på ett ännu ej fullt ut klarlagt sätt.

Nordisk slutkundsmarknad
De nordiska energiministrarnas vision att öppna hela Norden 
i en gemensam elmarknad, och att kunden därmed fritt ska 

Andelen vindkraft ökar varje år.  
2015 kom 16,5 TWh av de totalt  
159 TWh som producerades i Sverige  
från vindkraftverken. Störst andel,
nästan hälften av elproduktionen, står
vattenkraften för.
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kunna välja leverantör i hela området, är en tanke som bolaget 
ställer sig bakom. Den svenska regeringen förbereder också 
beslut och regelverk för att genomföra utvidgningen även om 
processen förefaller att gå långsamt. 

En kontakt för kunden
En förändring som anknyter till Nordisk slutkundsmarknad, 
och som vi däremot är mycket kritiska till, är principen ”En 
kontakt för kunden” eller Supplier Centric Model, SCM som 
den heter internationellt. Idag fakturerar nätbolagen och el- 
handlaren sina kunder separat och man menar nu att kunden 
i fortsättningen endast ska ha en leverantörskontakt och då med 
elhandlaren. Det betyder att nätbolagen förlorar kontakten med 
kunden och därmed möjligheten att med lokalkännedom och 
engagemang på ett enkelt sätt kunna lösa problem som uppstått. 

Det politiska syftet med förändringen är att underlätta för 
kunden, men branschen menar att det kommer att bli motsatt 
effekt. Processen går även här långsamt, men trots att det 
framkommit mycket kritik i denna fråga kan SCM komma 
att genomföras inom en femårsperiod. 

Förhandsregleringsmodell 
Den 1 januari 2012 ersattes den gamla nätnyttomodellen 
med en ny så kallad förhandsregleringsmodell för åren  
2012 – 2015. Den reglerar vår taxenivå i förväg i stället för i 
efterhand som var fallet tidigare. En intäktsram fastställs och 
ger ett tak för bolagens intäkter från elnätverksamheten. Vi 
förväntade oss en ram i paritet med nivån som tidigare 
medgivits i nätnyttomodellen men den som EI slutligen 
meddelade blev väsentligt lägre. Man hade i sista stund 
ändrat beräkningsprincipen utan föregående kommunikation. 
Detta reagerade vi och många andra nätbolag skarpt emot 
och överklagade 2011 beslutet i en process som nätbolagen 
våren 2015 slutligen vann i högsta instans.  

Regleringsperiod 2016–2019
Från och med den första januari 2016 har vi en ny reglerings-
period att förhålla oss till och vi är även denna gång starkt 
kritiska till hur Energimarknadsinspektionen hanterar sitt 
uppdrag. I underlaget för uträkning av intäktsramen har EI 
använt en väsentligt lägre kalkylränta, så kallad WACC, än 
vad Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i domen från 
2015. Man har också ett effektiviseringskrav i modellen, som 
vi bedömer vara så komplicerat att vi inte kan förhålla oss till 
principen. 

Detta är faktorer som kan komma att påverka framtida 
regleringsperioder och vi har därmed överklagat beslutet även 
denna gång. Vi menar att EI inte kan frångå domstolens beslut 
och att det för framtiden, med tydlighet och transparens, 
måste fastställas vilka principer som gäller. Det är mycket 
viktigt att vi till slut får förhållanden som vi långsiktigt kan 
förhålla oss till då vår planeringshorisont sträcker sig över 
väldigt många år. EI har efter erfarenheter från den pågående 
rättsprocessen begärt att fler grundläggande förutsättningar 
för regleringsmodellen ska fastställas i lag och förordning och 
man har från regeringen också fått ett utökat bemyndigande. 

PERSPEKTIV PÅ STADSNÄT

Bakgrund
Affärsområde Stadsnät fick i början av 2000-talet uppdraget 
från ägaren att utveckla en infrastruktur för datakommunika-
tion i Borås Stad. Uppdraget har via skoldatanät och tjänste-
leveranser under varumärket Bornet landat i ett väl utbyggt 
stadsnät med hög kapacitet och fri konkurrens. En ny 
kommunikationsplattform har sedan några år etablerats för 
det öppna stadsnätet under varumärket SplitVision. 

Affärsområdet har genom åren investerat omkring två hundra 
miljoner kronor i nät och kundanslutningar och har genererat 
en ökande avkastning som successivt återbetalat det negativa 
resultat som naturligt uppstår då en ny infrastruktur byggs upp. 

Regeringens bredbandsmål 2020
Sveriges regering har formulerat en målbild för hur de vill  
se en utbyggnad av fibernät de närmaste åren. I Bredbands-
strategi för Sverige slår regeringen fast följande mål: 

n Sverige ska ha bredband i världsklass.
n År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha  
 tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
n Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att  
 använda sig av elektroniska samhällstjänster och service 
 via bredband.

SplitVisions uppdrag – projekt Bredband 2020
Borås Stad önskar uppnå målen och gav under hösten 2013 
Borås Elnät och affärsområde Stadsnät i uppdrag att utreda 
möjligheter och konsekvenser av ett projekt som går ut på att 
bygga ut fibernätet så att målet kan uppnås. Efter utvärdering 
av den upprättade affärsplanen och moget övervägande fattade 
Kommunfullmäktige i augusti 2014, på rekommendation av 
Kommunstyrelsen det, enligt Kommunstyrelsens ordförande, 
historiska beslutet att uppdra åt bolaget att genomföra 
projektet. Såväl bolagsstyrelse som Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige var rörande överens om att det är 
viktigt att ”offentligheten” kan behålla ägandet över en del av 
denna viktiga infrastruktur och bidra till en sund konkurrens 
till fördel för stadens invånare.

Man kan konstatera att detta är ett av de största investerings-
besluten i Borås Stads historia med en beräknad investerings-
volym på upp till 480 miljoner kronor under de sex åren  
fram till och med 2020. Skälet till omfattningen är att det  
är mycket kostsamt att förlägga fiberkabel i stadsmiljö med 
avstängningar, grävning och markåterställning. Risken i 
investeringen är däremot måttlig då varje enskild meter 
nedgrävd fiberkabel behåller sitt värde och går att avyttra om 
skäl skulle uppkomma. Marknaden för fiberanslutningar kan 
också bedömas som mogen och intresset är stort. 

Bredband 2020-projektet startade efter KF-beslutet i augusti 
2014 med planering, marknadsföring och införsäljning för att 
efter tjällossning våren 2015 övergå i praktiskt arbete med 
start från Sandared i väster och vidare in mot centrum. Resul- 
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tatet efter 2015 såg mycket bra ut med höga anslutningsgrader 
i de olika stadsdelar som anslutits. En prissänkning blev därför 
möjlig för 2016 och innebär nu ett mycket bra erbjudande 
både när det gäller anslutningsavgift och priset för tjänster i 
nätet med vår så kallade nätavgift medräknad. 

Hösten 2015 registrerades ett nytt bolag knutet till Telia som 
under oktober samma år började sälja sina tjänster i just de 
områden där vi redan inlett vår bearbetning. Man drog däri- 
genom nytta av marknadsföringsinsatser och information från 
SplitVision och vi såg detta sätt att agera som mycket förvå-
nande. Ytterligare en konkurrent har senare också etablerat 
sig i Borås men på ett rimligare sätt och i mindre omfattning. 
Konkurrensen har dock inneburit att en hel del kunder valt 
att lita på de löften om bland annat snabb anslutning som 
getts och därför valt en annan leverantör än SplitVision. Vi 
kommer därmed inte att bygga till alla områden som var 
planerade initialt, varför projektet kommer att vara färdigställt 
mycket tidigare än planerat. Vi kommer inte heller att inves-
tera så mycket pengar som Kommunfullmäktiges ram tillåter.

Utbyggnadslagen
Vi har också en ny lag att förhålla oss till. Från och med den 
1 juli blev direktivet från Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd ”2014/61/EU - Åtgärder för att minska kostna- 
derna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation” det så kallade ”Grävdirektivet” implementerat 
i svensk lag. Den nya svenska lagen heter ”Lag 2016:534 – 
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät” och kommer i 
folkmun att kallas för ”Utbyggnadslagen”. 

Lagen skulle egentligen ha börjat gälla den 1 januari 2016 
men blev försenad till att börja gälla 1 juli i stället. Innebörden 
är att en nätägare i vissa lägen måste lämna ut information 
om kommande byggplaner, medge samordning (samförlägg-
ning) i sina byggprojekt samt upplåta befintlig ledig kanalisa-
tion till bredbandsutbyggare som begär detta. Vi har under 
sommaren 2016 mottagit en begäran från ovan nämnda 

konkurrent med krav på att vi ska lämna ut information om 
våra utbyggnadsplaner i Borås Stad de närmaste tolv måna-
derna. Man begär också samordning med våra utbyggnads-
planer i åtta större stadsdelar i Borås. Då den nya lagen 
innehåller en rad oklarheter kan den aktuella begäran inte 
bifallas utan en noggrann juridisk bedömning/prövning och vi 
har anlitat en av Sveriges mest meriterade affärsjurister inom 
området för att utforma vårt svar.

2017 – fokus på kunderna och på vårt uppdrag
Inför 2017 har vi fullt fokus på att fortsätta att göra ett så bra 
jobb som möjligt. Vi har en hög och forcerad men realistisk 
utbyggnadstakt och vi har goda resurser knutna till projektet. 
Vi har i början av september 2016 offentliggjort ett antal nya 
områden som kommer att fiberanslutas under 2017 där mark- 
nadsföring och försäljningsinsatser startas i slutet av 2016. 

Vi hoppas att våra kunder ska uppskatta att vi:

n är ett lokalt företag som det är möjligt att besöka personligen
n är långsiktiga – vi kommer att äga och driva stadsnätet  
 under många år framöver
n inte har vinstmaximering som yttersta mål för verksamheten
n lämnar eventuella framtida överskott till våra ägare,  
 det vill säga invånarna i Borås Stad
n har ett fint erbjudande när det gäller anslutningsavgiften
n erbjuder ett bra pris på tjänster i nätet, även med vår  
 nätavgift på 39 kronor/månad medräknad
n jobbar metodiskt och strukturerat med grävning och  
 anslutning i våra områden.

Mer om detta finns att läsa längre fram i verksamhetsplanen 
under affärsområde Stadsnäts avsnitt.

Grävning för fibernedläggning på
Trandared i Borås.
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EKONOMI
Ekonomiavdelningen består av tre personer och ansvarar för 
administration kring företagets ekonomihantering där bland 
annat löpande redovisning, avstämnings-, budget- och 
prognosarbete samt period- och helårsbokslut ingår. I 
avdelningens uppgifter ingår även ansvar för de IT-system 
som krävs för ekonomihantering och rapportering.

Resultatredovisning på affärsområdesnivå
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat särredovisas 
de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. Detta görs dels 
för att leva upp till myndighetskrav på separat ekonomisk 
rapportering för den tidigare kärnverksamheten eldistribu-
tion, och dels för att säkerställa och på ett tydligt sätt 
kommunicera affärsområde Stadsnäts ekonomiska självstän-
dighet. Stadsnät är till skillnad från Elnät verksam på helt 
kommersiella villkor och belastar inte i något avseende, eller 
är beroende av, eldistributionsverksamheten.

Bolagets gemensamma funktioner för personal-, ekonomi- 
och kundadministration samt intern IT är också avskilda 
strukturer ur redovisningssynpunkt. Detta för att affärsom-
råde Stadsnäts nyttjande och köp av dessa tjänster ska kunna 
administreras och prissättas på ett marknadsmässigt sätt.

Borås Stad gav hösten 2014 bolaget och affärsområde 
Stadsnät i uppdrag att till år 2020 nå regeringens mål om 
tillgängligt bredband till en hastighet av 100 Mbit/s, för 
minst 90 procent av kommunens invånare. Uppdraget har 
ställt krav på en utveckling också av affärsområdets ekonomi-
struktur för att möta förändrade och mer krävande behov. 
Arbetet med ytterligare förbättra denna struktur löper vidare 
in i 2017 som en av ekonomiavdelningens viktigare uppgifter, 
och det görs i samverkan med affärsområdets ledning.   

Ekonomisk uppföljning
Successivt under åren 2015 och 2016 har fler nya månadsvisa 
avstämnings- och periodiseringsrutiner etablerats i bolagets 
redovisning och i affärssystemet Unit4 Business World 
(tidigare Unit4 Agresso). Utvecklingsarbetet har syftat till att 
ge budgetansvariga i organisationen åtkomst till anpassade 
rapporter i QlikView-applikationer, vilka bygger på grund-
data från affärssystemet. Dessa rapporter får under 2017 en 
tillförlitlighet som nära nog kan jämställas med mer formellt 
upprättade månadsbokslut. En uppgradering av affärssyste-
met sker under hösten 2016 till versionen Milestone 5. 
Därefter finslipas strukturen och kompletteras våren 2017 
med än mer utvecklade och användarvänliga verktyg i 
QlikView för investeringsuppföljning. Också detta är ett 
prioriterat arbete för ekonomiavdelningen.  

Fortsatt utveckling av affärssystemet
Efter den uppgradering som genomfördes hösten 2016 
väntar nästa steg för att nyttja systemets fulla potential. 
Uppgraderingen ger åtkomst till ett väl utvecklat budget-  

och prognosverktyg, som efter förstudie och parameterupp-
sättning under andra kvartalet 2017 successivt beräknas tas  
i bruk hösten 2017. Att leda implementeringen av det här 
verktyget i bolaget har hög prioritet för avdelningen under 
det kommande verksamhetsåret.    

Den sedan tidigare etablerade förändringen av systemmiljön 
för de initiala stegen i bolagets projektadministration färdig- 
ställs under hösten 2016, direkt efter genomförd uppgradering 
av affärssystemet. I korthet handlar det om ett automatiserat 
informationsutbyte mellan moduler i affärssystemet och 
systemet Digpro Spatial vid nyuppläggning eller förändring 
av projekt- och arbetsordrar. Funktionaliteten i den här 
initiala lösningen utgör plattform och embryo till en mer 
utvecklad och användarvänlig systemmiljö för den ekono-
miska sidan av bolagets projektadministration. Ytterligare 
steg för enklare och snabbare informationsuttag har planerats 
för 2017, vilket är knutet till sedan tidigare uppsatta applika-
tioner i systemmiljön QlikView. Genomförandet av detta står 
högt på avdelningens prioritetslista för 2017. 

Ekonomiavdelningens utveckling
Ytterligare ett viktigt mål för avdelningen under 2017 är att 
slutföra de återstående steg som krävs för att avdelningen ska 
leva upp till ett sedan tidigare fastställt krav på att utförandet 
av återkommande ekonomiadministrativa rutiner av större 
betydelse ska säkerställas. Kravet innebär att minst två med- 
arbetare ska ha nödvändig kompetens för sådana uppgifter.

Avdelningens medarbetare har sedan ett par år tillbaka i en 
mer fördelad omfattning än tidigare svarat för, och kommu-
nicerat kring, de båda affärsområdenas och de administrativa 
stödfunktionernas redovisningsstrukturer. Ett mer definierat 
och fördelat proaktivt ansvar inom avdelningen har varit ett 
starkt motiv bakom förändringen, men avsikten med den 
tydligare arbetsfördelningen har också varit att budget- och 
projektansvariga i bolaget ska ha en mer specifikt utpekad 
kontaktperson vid ekonomiavdelningen för dialog kring 
ärenden som berör det egna ansvarsområdet. 

Detta förbättrar inte bara kvaliteten i bolagets ekonomi-
administration, utan stärker också tydligheten och tillgäng-
ligheten. På så sätt höjs servicegraden mot såväl interna som 
externa partners samt mot övriga intressenter i vår omvärld 
som ägaren Borås Stad, revisorer och myndigheter med flera. 
Förändringen ligger därmed helt i linje med bolagets vision 
– att bli Borås bästa serviceföretag.   

Ekonomiskt resultat 2017
Bolaget budgeterar för ett resultat på 72 mkr för 2017 med 
en nettoomsättning på 291 mkr.
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PERSONAL
Personalenhetens uppgift är att stödja och ge bästa möjliga 
service till verksamhetens chefer och medarbetare i det opera- 
tiva dagliga HR-arbetet och i det strategiska organisations-
utvecklingsarbetet. Arbetsområden är bland annat utveckling 
och uppföljning av personalpolitiska riktlinjer och interna 
HR-processer, rekrytering, övergripande kompetensutveck-
lingsfrågor, lönebildning, löneadministration, tjänstepension 
och försäkringar, lagar och avtal, fackliga förhandlingar, 
arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

Speciella fokusområden under 2017 är:

Ledarskapsutveckling
Förutom individuella ledarskapsutvecklingsinsatser har flera 
bolagsanpassade grupputbildningar genomförts de senaste två 
åren. Under 2016 inriktade vi oss på repetition och samsyn 
kring operativa interna processer och riktlinjer samt vilka för-
väntningar bolaget har på ledarskapet. 

Under 2017 kommer dessa utbildningsinsatser att fortsätta. 
Dessutom kommer bolagets ledarskap att fokusera kring 
vidareutveckling av vision och värdegrund. Insatser som 
ytterligare kan förstärka bolagets ställning som en attraktiv 
arbetsgivare kommer också att prioriteras.

IT-system
Idag använder bolaget sig av ett utbildningsregister för regi- 
strering av utbildningar som varje medarbetare genomgår. 
Registret, som är uppbyggt som en databas, fungerar relativt 
bra men det finns ett behov av att göra det mer funktionellt 
och lättanvänt. Utvärdering av andra system och genomför-
ande av ett systembyte har varit planerad under en tid men på 
grund av omprioriteringar av arbetsresurser har det skjutits 
framåt i tiden. Målet är dock att genomföra detta under 2017.  

Rekrytering
Under den senaste treårsperioden har ett stort antal nya 
medarbetare rekryterats. Bolaget hade under 2015 det största 
antalet rekryteringar på åtta år. Framför allt har rekryteringar 
genomförts med anledning av behov att utöka affärsområde 
Stadsnät till följd av projekt Bredband 2020. 

Den expansiva utbyggnaden av elnätet, som resulterat i en 
ökad arbetsvolym, i kombination med pensionsavgångar, har 
under 2015 och 2016 inneburit ett flertal ny- och ersätt-
ningsrekryteringar till affärsområde Elnät. 

Under 2017 förväntas rekryteringsvolymen plana ut för båda 
affärsområdena. 

Arbetsmiljö
En ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö, trädde 
i kraft den 31 mars 2016. Innehållet i denna är inte helt nytt. 
Även om bland annat föreskrifterna Kränkande särbehandling 
och Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön upphävdes 
i samband med den nya föreskriftens ikraftträdande, finns de 
kvar i omarbetad form och ingår i den nya föreskriften. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en av flera delar inom 
bolagets SAM-arbete. Med anledning av den nya föreskriften 
utbildades chefer och skyddsombud 2016 och ledarskapsut-
vecklingen hade speciellt fokus på den sociala arbetsmiljön. 
För bolaget är det viktigt med ett ”Hållbart arbetsliv” där bland 
annat god samverkan, gott arbetsklimat, bra företagskultur och 
god balans mellan arbetstid och fritid bidrar till medarbetarnas 
upplevelse av att bolaget är en attraktiv arbetsgivare. Under 
2017 är det därför fortsatt speciellt fokus på genomlysning av 
den sociala arbetsmiljön i syfte att vidareutveckla den, alter- 
nativt förbättra där specifika behov finns.

Våra öppna och ljusa lokaler ger goda 
möjligheter till informella möten.
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KUNDTJÄNST OCH MARKNAD
Kundtjänst är den avdelning som bistår med service till Borås 
Elnäts båda affärsområden, Elnät och Stadsnät. Kunder är både 
privatpersoner och företag – stora som små. Kundtjänst är en 
viktig och central funktion och ofta kundens första kontakt med 
företaget. Kontakten sker antingen via telefon, fysiskt besök hos 
oss på Majorsgatan 5 eller digitalt (e-post eller Facebook). 
Huvuddelen av kontakterna sker via telefon eller e-post. 

Verksamhet på kundtjänst
Under perioden januari–september 2016 tog kundtjänst  
emot nästan 17 000 telefonsamtal och den genomsnittliga 
svarstiden var 15 sekunder. Det är ett mycket gott resultat 
och vi har därmed sänkt svarstiden jämfört med både 2014 
och 2015. Vårt uppsatta mål är att i genomsnitt svara på 
under 60 sekunder. Detta mål har vi nått redan tidigare, och 
resultatet har nu förbättrats ytterligare.  

Bredband 2020 har genererat ett ökat intresse för bredbands-
anslutning. Många kunder vill gärna diskutera och ställa frågor, 
varför projektet medfört ytterligare belastning på vår kund-
tjänstavdelning. Under 2016 har vi därför haft två handläg-
gare inhyrda från ett bemanningsföretag för att bättre kunna 
möta den ökande samtalsmängden och vi ser att behovet 
kvarstår under den fortsatta utbyggnadsperioden.

Alla fakturor till våra kunder förbereds på kundtjänst för att 
sedan printas ut och postinlämnas alternativt skickas elektro-
niskt till våra kunders internetbanker. För tryck och distribu-
tion används en extern samarbetspartner. En stor utmaning 
består i att få in alla mätvärden för att sedan kunna samman-
ställa dessa och skicka iväg fakturorna med så kort handlägg-
ningstid som möjligt. Blir fakturahanteringen några dagar 
sen märker vi att kunderna efterfrågar sin faktura. Det är 
positivt att kunderna är angelägna om att få sin elnäts-/

stadsnätsfaktura, det tyder på hög betalningsvilja. Totalt 
hanteras cirka 600 000 fakturor via kundtjänst varje år, varav 
152 000 är e-fakturor.

Rätt kommunikation
Information är en utmaning. Dels ska vi kommunicera kring 
sådant vi anser att våra kunder behöver känna till om oss och 
vår verksamhet och dels ska vi följa ellagens krav. Enligt 
ellagen är vi skyldiga att informera kunder vid bland annat 
nyinflyttningar och leverantörsbyten om elleverans, vilka 
rättigheter man har vid avbrott och annat som rör vårt avtals- 
förhållande med kunden. En viktig del i den kommunikatio-
nen sker via de utskick som görs till nytillkomna kunder varje 
vecka, där vår informationsbroschyr distribueras tillsammans 
med ett välkomstbrev. Totalt handlar det om mellan 400 och 
1 000 utskick varje vecka. För kompletterande information 
till våra kunder skickas vårt nyhetsbrev Upplyst ut några 
gånger varje år tillsammans med fakturorna. Dessutom finns 
all relevant information på vår webbplats.

Nöjd kundindex (NKI)
Under hösten 2016 genomförs ytterligare en NKI-undersök-
ning och vi använder oss av Ipsos som också gjort dessa 
undersökningar åt oss tidigare. Senaste undersökningen 
gjordes 2014 och vi har som mål att 9 av 10 kunder ska vara 
nöjda med Borås Elnät AB. Totalt 2 000 kunder blir kontak-
tade för en intervju och fokus vid årets mätning blir tillgäng-
lighet, vilket är ett av våra värdeord. Vi ser fram emot 
mätningen och att få ta del av resultatet. Vi kommer vid årets 
undersökning också att vara tydliga med att vi som företag 
har två affärsområden och vi vill veta angående vilket 
affärsområde som kunden har varit i kontakt med oss. Frågan 
ställs för att vi ska kunna få en tydlig uppföljning även på 
affärsområdesnivå.

På kundtjänst finns tolv medarbetare som svarar på frågor 
från våra elnäts- och stadsnätskunder och hanterar all 
administration kring abonnemang och fakturor.
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INTERN IT
Borås Elnät har, likt många andra kommunala el- och energi- 
bolag, en förhållandevis liten organisation men samtidigt ett 
stort IT-beroende där flera komplexa system ska samarbeta.
Vi har arbetat aktivt och målmedvetet i flera år med att höja 
och modernisera vår interna IT-struktur. Vårt mål är att våra 
system ska hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet och 
flexibilitet. För att nå detta mål har vi arbetat med tre grund- 
filosofier – standardisera, automatisera och förenkla.

Standardisering för effektivare arbete
Standardiseringen innebär att Borås Elnät till så stor del som 
möjligt använder standardsystem och att vi inte förlitar oss på 
egenutvecklade eller udda program och system. Som exempel 
har vi ett fåtal olika modeller/fabrikat av datorer, servrar och 
skrivare. Vid uppgraderingar försöker vi hålla oss till samma 
eller liknande hårdvara för att minska supportbehoven och öka 
igenkänningsfaktorn för användarna. Uttalad standard finns 
för mobiltelefoner, datorer, skrivare, servrar och switchar.

En hög nivå av standardisering gör det enkelt att automatisera 
flöden som installationer, konfigurationer och uppdateringar 
av program och operativsystem. Vi har avsevärt förkortat 
tiden mellan beslutet att en anställd ska få en ny dator till att 
den är redo att användas. Dessutom sköts numera nästan all 
programinstallation och alla uppdateringar helt centralt, 
vilket markant har minskat manuella fel vid dessa moment.

Förändringar av vår systemmiljö
Under 2016 har vi fortsatt arbeta med vår nätverksmiljö 
enligt den plan vi formulerade i förra året. Vi står nu bättre 

rustade att kunna motsvara de ökade krav som organisationen 
har på stabil och flexibel IT-leverans. Vi har under våren och 
sommaren 2016 även tagit över systemdriften av vårt affärs- 
system Agresso från Borås stad. Under hösten 2016 och 
våren 2017 kommer vi att titta på vilka ytterligare system vi 
kan ta över för att underlätta för framtida integrationer.

Sedan ett år tillbaka har vi separerat oss systemmässigt från 
vårt systerbolag Borås Energi och Miljö. Det sista steget –att 
även dela upp oss nätverksmässigt – tar vi nu och det arbetet 
är förhoppningsvis avslutat vid årsskiftet 2016/2017.

För att förenkla för vår personal, som arbetar i ett flertal olika 
system, har vi vid årsskiftet 2015/2016 köpt in en integra-
tionsmotor vars uppgift är att integrera och automatisera en 
del dubbelarbete som görs i onödan. Vi ser att denna kommer 
bli en viktig pusselbit i framtiden för att kunna avlasta och 
förhindra eventuella stansningsfel som annars kan uppkomma.

Fokus på mobilitet och säkerhet
Under 2016 och 2017 planerar vi för flera både stora och små 
projekt som fokuserar på att förbättra vår IT-säkerhet. Dessa 
innefattar säkerhet på nätverket, klienter, servrar men även 
program och fjärråtkomst till dessa. Syftet är att kunna hjälpa 
våra medarbetare att ta steget in i en mer mobil miljö, något 
vi tror kommer att efterfrågas framöver. Vårt mål är att kunna 
leverera en mobil plattform men fortfarande hålla det så 
enkelt som det går, utan att tumma på säkerheten. 
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Ingenjörerna på Borås Elnäts driftenhet 
är bland annat involverade i arbetet 
kring planering och projektering av 
elnätets utbyggnad.
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AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
Inför 2017 kan vi konstatera att elnätsverksamhetens 
offensiva utbyggnadsperiod fortsätter. Borås Stads expansion 
medför krav på utbyggnad av elnätet. Nya bostads- och 
industriområden planeras där elnätet idag inte är utbyggt och 
de stora pågående kommunala investeringsprojekten med 
nytt kraftvärmeverk och reningsverk är ytterligare exempel på 
projekt som initierar omfattande utbyggnadsbehov i elnätet. 
Detta ställer stora krav på vår organisation, då projekten är 
omfattande och kräver noggrann, långsiktig planering av 
både tillståndsprocess och byggnation.

Den tidigare framtagna planen för utveckling av elförsörj-
ningen för Borås i framtiden, benämnd Projekt 2031, följs 
och utvecklas ständigt. Det senaste resultatet av denna plan är 
om- och tillbyggnaden av Viareds mottagningsstation, som 
har utförts under 2015/2016, och som blivit klar i mitten av 
2016. Stationen kommer att förstärka elförsörjningen på 
Viareds industriområde och ingår även som en del i den 
planerade 130-kilovoltsringen runt staden. En ny inmat-
ningspunkt i den södra delen av nätområdet, benämnd 
Solhem, beslutades under 2014 och har färdigställts under 
2016. På sikt kommer denna, när det anslutande nätet är 
klart, att förbättra redundansen vid störningar i de befintliga 
matningsvägarna. 

PÅVERKANSFAKTORER OMKRING
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

Risk- och sårbarhetsanalys
Eldistribution är genom lagstiftning starkt reglerad och 
Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som 
övervakar branschen. En del i övervakningen består i krav 
och uppföljning av risk och sårbarhetsanalys.

Bolagets totala riskexponering på central nivå kan samman-
fattas som en ekonomisk risk som har uppkommit på grund 
av tekniska händelser, vilka i sin tur har lett till avbrott för 
våra kunder eller att viktiga tekniska/ekonomiska system har 
satts ur funktion. 

I enlighet med EIs föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) vid elnätsföretag genomförs årligen en RSA på affärs- 
området. Vid genomgången identifieras de eventuella risker 
eller brister som finns i våra anläggningar. Dessa bedöms och 
värderas efter hur allvarliga de är och åtgärder planeras 
därefter in i vårt övriga investerings- och underhållsarbete.

Branschsamverkan
Energiföretagen Sverige är en bransch- och intresseorganisa-
tion för landets energiföretag – elnät, elhandel, elproduktion 
och numera även fjärrvärme. Föreningen är elbranschens 
samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens 
intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetens- 
uppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom 
branschen. Exempel på branschsamverkan i vårt arbete är 
deltagande i olika elforskprojekt, vilka syftar till att utveckla 
teknik och metoder inom elnätsverksamheten. 

Vi har även en viss lokal samverkan med de omkringliggande 
energibolagen Ulricehamns Energi, Sandhult-Sandareds 
Elektriska samt Östra Kinds Elkraft. Förutom värdet av att 
träffa och lära känna våra kollegor i närområdet kan vi inom 
nätverket utbyta erfarenheter, kunskap och information samt 
att samverka inom olika frågor – till exempel utbildning och 
beredskap samt sälja tjänster inom felsökning (mätbuss).  
För att få en större bredd på utbytet, samt för att jämföra oss 
med fler företag utanför det lokala området, har vi även ett 
samarbete med Jönköping Energi Nät, Växjö Energi Elnät, 
Halmstads Energi och Miljö Nät, Kalmar Energi och  
C4 Elnät. 

Samhällsplanering
Samarbetet och informationsöverföringen mellan bolaget och 
ansvariga för kommunens samhällsplanering är en viktig del 
och sker som ett ständigt pågående arbete. Kraven på snabbare 
processer ökar alltmer, samtidigt som ärendena blir mer komp- 
lexa. En effektiv dialog från de första planerna i ett projekt, 
vidare genom planarbetet och de olika tillståndsprocesserna fram 
till genomförandet är därför av extra stor vikt särskilt om man 
ser till de stora utbyggnadsplaner som finns inom kommunen.   
  

 Nya bostads- och industriområden planeras där 
elnätet idag inte är utbyggt och de stora pågående  
kommunala investeringsprojekten med nytt kraftvärme- 
verk och reningsverk är ytterligare exempel på projekt 
som initierar omfattande utbyggnadsbehov i elnätet. 

” 
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BUDGET OCH INVESTERINGSPLANER

Driftbudget
De enskilt största kostnaderna utgörs av posterna överliggande 
nät samt inköp av förlustenergi. Överliggande nät innebär att 
vi är anslutna till Vattenfalls regionnät och därigenom kan 
säkerställa elleveranserna till vårt nätområde. Med Vattenfalls 
prissättning ger detta en total nätavgift på 31 – 34 miljoner 
kronor, allt beroende på kalla eller varma år samt eventuella 
tariffhöjningar från Vattenfall. Delar av energin levereras också 
från Borås Energi och Miljös kraftvärmeverk, vilket gör att 
uttaget från överliggande nät kan hållas nere.

Förlustenergin används för att täcka de energiförluster som 
uppkommer genom transformering och distribution av 
elenergin. Dessa förluster har upphandlats av Borås Elhandel 
och utgör cirka tre procent av energiomsättningen. Kostnaden 
för inköp av förlustenergi för år 2017 beräknas bli mellan sex 
och sju miljoner kronor, men även här spelar klimatet och 
temperaturen en stor roll. 

Investeringsplaner och investeringsbudget
Investeringsbehovet kan delas upp i två huvuddelar. Dels 
behövs reinvesteringar i elnät och transformatorstationer 
för att bibehålla elnätets kapacitet och status, och dels krävs 
nyinvesteringar på grund av tillkommande belastnings- 
ökningar. Därutöver måste investeringar göras för att 
förbättra leveranssäkerheten och därigenom minimera 
avbrottskostnaderna.

Projekt 2031 – långtidsplanering för elförsörjning
Affärsområdet arbetar sedan ett antal år tillbaka efter en 
investerings- och utvecklingsplan för stationer och nät på 
130-kilovoltsnivå. Denna plan har namnet Projekt 2031. 

Planen har tagits fram för att förbereda bolaget för det ökade 
krav på elförsörjning som en växande stad medför, samt ge 
bra framförhållning och långsiktighet i investeringsprojekten. 

Projektets syfte är även att säkerställa försörjningssäkerheten 
genom en bra reinvesteringsplan där ersättningen av det 
nuvarande 30-kilovoltsnätet ska ske genom uppbyggnad av 
en ring med 130-kilovolts ledningar och nya transformator-
stationer runt Borås. Planen är att 130-kilovoltsringen ska 
sträcka sig från inmatningspunkten från Vattenfalls nät via de 
centrala delarna av Borås och sedan vidare mot Sjöbo, 
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och 
Viared för att slutligen knyta an mot Vattenfalls nät igen.

Den första länken i denna nya nätstrategi var byggandet av 
en ny mottagningsstation på Sjöbo, vilket skedde under åren 
2011–2013. Därefter har ytterligare en station uppförts, 
Vinrankan, och stationen på Viared har byggts om. Här efter 
står nu ett antal större nya projekt på kö, där de viktigaste 
redovisas här intill. 

AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

Flygbild över Sobacken där den nya mottagnings- 
stationen syns längst ner till höger.

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



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 190

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017 17

Mottagningsstationer
Arbete pågår med byggnationen av en ny mottagningsstation 
på Sobacken, se bild på föregående sida. Stationen kommer att 
innehålla ett 130-kilovolts ställverk som ska ta emot all den 
producerade kraften från det nya kraftvärmeverket och för- 
dela det vidare ut i nätet samt även fungera som en samman-
kopplingspunkt mot den nya södra inmatningspunkten mot 
Vattenfalls nät (Solhem). Stationen beräknas bli klar i mitten 
av 2017.

Ytterligare mottagningsstationer är planerade i Brämhult-/
Kyllaredsområdet samt vid Bergsäter. För dessa har vi genom- 
fört inledande förstudier om var mottagningsstationerna  
kan placeras och samverkan pågår med kommunens plan- 
avdelning.

Ledningsnät 130 kilovolt
En viktig del i 2031-planen är uppbyggnaden av 130-kilo-
voltsringen runt Borås. Hittills har mycket av vårt arbete 
handlat om planering och långdraget tillståndsarbete men 
under 2016 har de flesta av dessa pusselbitar fallit på plats 
och vi har kunna komma igång med mer praktiskt arbete.

Arbetet med att förlägga 130-kilovoltskabel i teknikstråket 
mellan Sobacken och Vinrankan har påbörjats under 2016 
och kommer att slutföras under 2017.

För sträckan mellan Sjöbo och Sobacken pågår, i skrivande 
stund, projekteringsarbetet. Det praktiska arbetet med att 
förlägga kabel planeras starta i början av 2017 och slutföras 
under 2018.

För att få en tredje inmatningspunkt i nätet har vi under 
2016 förlagt en 130-kilovoltskabel mellan Sobacken och  
den planerade anslutningspunkten mot Vattenfall, benämnd 
Solhem. Entreprenaden för denna sträckning är klar och 
kommer att driftsättas så fort den nya mottagningsstationen 
på Sobacken blir klar. 

Investeringsarbeten utöver Projekt 2031

Mottagningsstationer
Reinvesteringsåtgärder pågår löpande i våra äldre stationer 
och under 2017 planeras byte av reläskydd i station Getängen 
samt ventilationsåtgärder i Älvsborgskullen.     

Fördelningsstationer
Även i våra fördelningsstationer pågår en ständig förnyelse, 
men under 2017 planeras inte några större arbeten, då våra 
resurser behövs till de övriga projekten.

Nätstationer
Reinvesteringar i nätstationer sker löpande för att upprätt-
hålla person- och leveranssäkerheten. Investering i nya 
nätstationer krävs också löpande för att kunna försörja såväl 
tillkommande kunder som befintliga kunder som utökar sitt 
effektbehov.  

Ledningsnät 30 kilovolt
Inga investeringar planeras i 30-kilovoltsnätet då detta på 
lång sikt är planerat att avvecklas. 

Ledningsnät 0,4–10 kilovolt
Ledningsnäten har på motsvarande sätt som transformator-
stationer ett reinvesterings- och investeringsbehov för att 
upprätthålla person- och leveranssäkerheten, samt möta 
ökade effektbehov. Utbyte av äldre klenare ledningar genom-
förs löpande i samband med Borås Stads planerade anlägg-
ningsprojekt samt där samförläggningsmöjligheter finns med 
den utbyggnad som sker inom affärsområde Stadsnät.

Övriga investeringar  
För att följa med i den ständigt pågående teknikutvecklingen 
har det under 2016 påbörjats planering för en uppgradering av 
vårt driftkontrollsystem under 2017.
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Affärsutveckling
Vår ambition är att hela tiden utveckla vår verksamhet och bli 
bättre. Som ett led i denna utveckling har vi inom affärsom-
rådet tagit fram ett antal mål, som löper över tid, för att på 
detta sätt kunna mäta och styra utvecklingen åt rätt håll. 
Målen spänner över olika tidsramar beroende på vad som är 
en rimlig tid för utveckling och genomförande, men tanken 
är att de ska styra mot vår vision och affärsidé. 

Målen för 2016 var följande:

1. Störningar i elnätet
Såväl antalet högspänningsstörningar som samhällskostnaden 
relaterad till dessa ska halveras under en treårsperiod. Målet 
ska utgå från 2013 års utfall och avse perioden 2014, 2015 
och 2016.

2. Mätvärdesinsamling
För mätvärdesinsamlingen har vi satt upp ett löpande mål om 
att 99 procent av alla mätvärden ska vara insamlade vid varje 
månadsskifte.

I skrivande stund har inte de slutliga målen för 2017 kunnat 
fastställas men arbete pågår med dessa. Den slutliga avstäm-
ningen av målen för 2016 har inte heller kunnat göras då vi 
har ett antal månader kvar av året. Men vi kan konstatera att 
vi kommit en bra bit på väg då högspänningsstörningarna har 
minskat betydligt sedan utgångsåret 2013 då vi hade 33 
stycken. Under 2014 inträffade 25 störningar och 23 stycken 
under 2015. Första halvåret 2016 har vi haft sju störningar. 
Håller denna trend i sig kommer vi att uppnå målet om en 
halvering av störningsstatistiken.

Vad gäller målet för mätvärdesstatistiken är det ett löpande 
mål över tid som inte är tidsatt. Vi kan konstatera att vi inte 
har nått ända fram inom detta område utan att vi måste 
arbeta vidare med de förbättringar som krävs. För tillfället 
arbetar vi med olika åtgärder för att eliminera högfrekventa 
störningar som stör insamlingen i nätet, men fler åtgärder 
krävs.

    Vi kan konstatera att vi kommit en bra bit på väg då 
högspänningsstörningarna har minskat betydligt sedan 
utgångsåret 2013 då vi hade 33 stycken. Under 2014 
inträffade 25 störningar och 23 stycken under 2015. 
Första halvåret 2016 har vi haft sju störningar. 

” 
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
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Hittills har drygt 16 mil fiberkabel 
lagts ner i Borås och arbetet fort-
sätter under de kommande åren.



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 194

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017 21

Affärsområde Stadsnät lanserade under 2015 en omfattande 
satsning mot enfamiljsfastigheter i kommunen. I och med 
lanseringen ökades utbyggnadstakten av stadsnätet påtagligt. 
Stadsnätet har tidigare framgångsrikt marknadsfört stadsnäts-
anslutningar främst till flerfamiljsfastigheter, företag och till 
nyetableringar av bostäder och näringslivsfastigheter. Sats- 
ningen på villamarknaden omfattar därför ett för stadsnätet 
nytt kundsegment.

Bakgrunden till satsningen mot villamarknaden är att affärs-
område Stadsnät under 2014 fick uppdraget från Borås Stad 
att med start 2015 bygga ut stadsnätet på ett sådant vis att 
Borås Stad når regeringens bredbandsmål för år 2020. 

År 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för 
Sverige med ett övergripande mål att landet ska ha bredband  
i världsklass. Strategin slår fast att för att nå det övergripande 
målet om bredband i världsklass, ska 90 procent av landets 
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s senast år 2020. Vidare anges att alla hushåll och 
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. 

Den affärsplan som ligger till grund för arbetet mot regeringens 
bredbandsmål medför inte någon grundläggande förändring 
av stadsnätsverksamhetens uppdrag eller karaktär. Den grund- 
läggande stomme av komponenter som utgör stadsnätets kärna 
är även fortsättningsvis basen i verksamheten. Samtliga stads- 
nätsanslutna hushåll, vare sig de finns i allmännyttans bestånd, 
i en bostadsrättsförning eller i en villa, har tillgång till samma 
tjänsteutbud på stadsnätets operatörsneutrala plattform. 

Affärsområde Stadsnät har påbörjat arbetet med att utveckla 
en infrastrukturell plan som beskriver hur framtidens stadsnät 
ska byggas och förbättras. Detta är ett pågående arbete som 
vi kommer att ta höjd för i kommande års budgetarbete.

Den ökade utbyggnadstakten och villasatsningen ställer nya 
krav på stadsnätsverksamheten i flera andra avseenden. Att 

marknadsföra och leverara stadsnätsanslutningar till exploa-
törer, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
skiljer sig från villakunder. En ny typ av marknadsförings-
upplägg och leveransorganisation etablerades under 2015, där 
externa entreprenörer inom såväl säljresurser som markarbeten 
kontrakterades. Arbetet med att förädla och effektivisera 
denna bredbandsfabrik, likväl som övrig verksamhet och 
organisation, fortgår kontinuerligt.     
 
Vision och mission
Stadsnätet arbetar sedan 2011 utifrån visionen att utgöra 
”Porten till allt möjligt”. Visionen representerar i en vid mening 
syftet med stadsnätsverksamheten och pekar även på verk-
samhetens inriktning i arbetet för att nå visionen. Stadsnätets 
mission är att erbjuda ”Tillträde till boråsarna”. Visions- och 
missionsformuleringarna används idag i stadsnätets mark-
nadskommunikation och kommer även fortsatt att användas 
under den period som affärsplanen omfattar. Syftet med att 
använda formuleringarna i marknadskommunikationen är att 
tydligt visa verksamhetens karaktär och att förstärka stads-
nätets identitet på den lokala marknaden.

Visionsformuleringen Porten till allt möjligt syftar på att 
Borås stadsnät är ett öppet stadsnät, där användarna av stads- 
nätet får tillgång till alla tjänster som är möjliga att leverera 
till skillnad från ett nät med tjänster från en och samma leve- 
rantör. Begreppet Allt möjligt syftar även på att stadsnätet är 
framtidssäkert och därmed kan bära framtidens tjänster. 
Begreppet Porten kan dels syfta på användarnas fysiska bred- 
bandsuttag till nätet men också Borås stadsnät som en portal 
ut i den digitala världen och alla de möjligheter som erbjuds där. 

Missionsformuleringen Tillträde till boråsarna har dubbla 
betydelser. Dels är den kopplad till Borås stadsnäts uppdrag 
enligt ägardirektiven. Och dels syftar verksamheten till att 
möjliggöra för marknadens olika aktörer att använda stads-
nätet för att nå sina kunder i Borås. Formuleringen …till 
boråsarna förtydligar att Borås stadsnäts uppdrag är kopplat 
till Borås Stad och dess invånare. Budskapet i missions-
formuleringen innebär även att säkerställa att boråsarna har 
tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.

Kärnvärden
De kärnvärden som ligger till grund för stadsnätet i vår mission 
och vårt arbete mot visionen är tre och utgör de huvudsakliga 
nycklarna till framgång.

n Stadsnätet är lokalt och syftar endast till att serva boråsarna.
n Stadsnätet är oberoende och erbjuder alla tillträde utan en 

dold agenda.
n Stadsnätet är framtidsförberett och är genom sin fiber-

optiska teknik den säkraste investeringen.

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

    Arbetet med att förädla  
och effektivisera denna  
bredbandsfabrik, likväl  
som övrig verksamhet  
och organisation, fortgår  
kontinuerligt.

” 
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Utbyggnadsplanen 
Utgångspunkten för att nå de i strategin definierade 90 pro- 
centen har varit att vid utgången av 2020 kunna erbjuda 
fiberanslutningar till samtliga hushåll och företag i de totalt 
tjugo orter som Statistiska centralbyrån definierar som 
tätorter inom Borås Stad. Andelen hushåll i de tjugo orterna 
utgör tillsammans 90 procent av hushållen i Borås Stad. 

Under 2016 byggdes flera områden och många boråsare kan 
nu använda sin nya fiberanslutning. Nu pågår beredning för 
2017 års områden som vi tagit byggbeslut på. Dessa är Sjöbo 
norr, Sjöbo söder, Villastaden och Norrmalm.

Vi inom affärsområdet Stadsnät har som uppgift att inte bara 
se till målet att ansluta 90 procent av invånarna inom tätorten 
till fibernätet nås, utan också driva stadsnätet på affärsmässiga 
grunder. Detta gör att vi inför den fortsatta utbyggnaden 
tagit i beaktning att vi bör uppnå en anslutningsgrad på  
35–40 procent för att säkerställa god ekonomi i utbygg-
naden. De områden där vi startat med marknadsföring och 
tror starkt på utbyggnad är Aplared, Rångedala, Ryda, Boda, 
Fristad öst, Dannike samt Sparsör.

Resultatet efter 2015 såg mycket bra ut med hög anslutnings-
grad i de olika stadsdelar som anslutits. En prissänkning blev 
därför möjlig inför 2016 och innebär nu ett mycket bra 
erbjudande både när det gäller anslutningsavgift och priset 
för tjänster i nätet med vår så kallade nätavgift medräknad.

Möjligheten för hushåll och företag att ansluta till stadsnätet 
ska vara i linje med såväl marknadsmässiga kostnader som 
leveranstider. Planen innefattar därför en utbyggnad i 
samtliga områden och gator där sådan möjlighet inte redan 
finns och där konkurrenter inte redan erbjuder anslutning. 

Relativt stora delar av främst tätorten Borås har redan i 
utgångsläget tillgång till bredband enligt bredbandsmålet och 
dessa omfattas därför inte av utbyggnadsplanen. Exempelvis 
har i princip alla lägenheter i AB Bostäders lägenhetsbestånd 
sedan 2013 tillgång till en fiberbaserad anslutning till det 
öppna stadsnätet. Därtill är andra lägenhetsbestånd genom 
stadsnätet redan anslutna till andra stängda tjänsteplattformar. 
I planen har hänsyn även tagits till den kanalisation som redan 
har förlagts av stadsnätet under åren genom samförläggning 
med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen.

Stadsnätet har en roll även i arbetet mot de resterande tio 
procenten av hushållen på glesbygden inom Borås kommun-

gräns som inte ingår i de tjugo orter som inkluderas i ut- 
byggnadsplanen. Arbetet anses dock i huvudsak vara föremål 
för särskilda kommunala och regionala insatser genom olika 
former av riktat stöd till fiberföreningar. Stadsnätet har 
möjlighet att utgöra såväl leverantör av infrastruktur som 
leverantör av öppet nät till fiberföreningar på glesbygden, 
även om stadsnätet inte är samordnare av stödinsatserna.

Nycklar till framgång 

Entreprenörer
Inom ramen för utbyggnadsplanen har det upprättats avtals- 
reglerade partnerskap med fyra branschcertifierade entrepre-
nörer inom fiberbyggnation i regionen. Samarbetet med 
entreprenörerna är avgörande för den utbyggnadstakt som 
stadsnätet kan hålla och konkurrensen om resurserna är hård 
när allt fler kommuner satsar på fiberutbyggnad. En nyckel 
för att lyckas är att både vara lyssnande och tydlig mot 
entreprenörerna kring utbyggnadsplaner och upphandlings-
strategier. Vi känner att våra entreprenörer är lojala och att de 
följer de överenskommelser som avtalats. 

Hela processen med utbyggnaden effektiviseras efter hand 
och bolagets entreprenörer har visat sig kunna frigöra fler 
resurser. Efter förankring i hela värdekedjan, från säljorgani-
sation via entreprenörer till den egna driftenheten, har den 
ursprungliga tidplanen kunnat revideras och målet är nu att 
slutföra utbyggnaden 2018.

Stadsnätet hade initialt ett samarbete med flera leverantörer 
av externa säljresurser. Efter utvärdering av dessa resurser har 
under 2016 antalet leverantörer minskats i strävan att opti- 
mera försäljningsarbetet. Den återstående säljorganisationen 
har fortsatt förtroende under 2017. 

Framförhållning och planering
Arbetet med utbyggnadsplanen präglas i flera avseenden av 
förutsägbarhet och planering. Stadsnätsorganisationen har idag 
efter många års lokal närvaro väletablerade kontakter med de 
flesta andra infrastrukturbyggare i kommunen. Utöver regel- 
bundna planeringsmöten genomförs även planeringsaktiviteter 
specifikt för utbyggnadsplanen. Bolaget håller kontinuerliga 
kontakter med de kommunala enheter som berörs av utbygg-
naden och arbetar för att förädla rutiner och samarbete. 
 
Även förutsägbarheten i relationen med hårdvaruleverantörer 
är viktig för att säkra en effektiv försörjning av bland annat 

    Efter förankring i hela värdekedjan, från säljorga-
nisation via entreprenörer till den egna driftenheten, 
har den ursprungliga tidplanen kunnat revideras och 
målet är nu att slutföra utbyggnaden 2018.

” 
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
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slutkundsutrustning. God planering och dialog med leveran-
törerna ger även möjligheter att pressa ned priserna, då större 
samlade inköp och leveranser kan genomföras. 

Uppföljning
Inför 2017 har SplitVision infört sitt nya CRM- och projekt-
stödsystem, Lime PRO, som kommer att skapa större 
möjligheter att följa projekt- och kundhantering genom hela 
byggkedjan. Detta tillsammans med fokus på uppföljning av 
såväl försäljning som ekonomi ger potential för ytterligare 
expansion av stadsnätet.
 

Produktportfölj och kundsegment

Fastighetsägarmarknad
Infrastruktur är en långsiktig investering för en fastighetsägare 
och upplevs vara förknippad med relativt höga kostnader för 
delar av marknaden, oavsett typ av fastighet. Givet långsiktig-
heten, kostnaden och den snabba utvecklingen av IT värderas 
fiberprodukten av samma delar av marknaden med tonvikt på 
upplevd risk. Stadsnätet marknadsför enbart ett öppet nät och 
kommer inte att ha något egenintresse i vilka tjänster de anslutna 
hushållen väljer att köpa. En stor och växande andel av mark- 
naden värdesätter möjligheten att kunna byta leverantör av 
tjänster utan att fysiskt behöva ansluta fastigheten till ett nytt 
nät. Därtill bedöms den upplevda risken för en fastighetsägare 
att ansluta sig till en kommunägd infrastruktur som mycket låg.

Privatkunder
På stadnätets plattform finns sedan tidigare flera fristående 
tjänsteleverantörer tillgängliga som leverantörer för anslutna 
hushåll. Stadsnätet i Borås och andra stadsnät blir löpande 
uppvaktade av de stora leverantörerna på den svenska mark- 
naden. Utbudet av tjänster och leverantörer har utökats ytter- 
ligare och utvecklingen av utbudet förväntas fortgå under 2017. 
Det medför sannolikt att anslutna hushåll upplever utbudet 
av tjänster som än mer komplett. Idag finns en nationell 

stadsnätsmarknad med standardiserade marknadsverktyg för 
tjänsteleverantörerna som möjliggör koordinering av mark-
nadsföringen i hela landet. Standardiseringen har genererat 
mer aktivitet hos tjänsteleverantörerna, vilket ytterligare har 
stärkt konkurrenssituationen kring hushållen.

I samband med satsningen på villamarknaden kompletteras 
den öppna plattformen, som tidigare har bestått av bred-
bands- och telefonitjänster, med ett omfattande utbud av 
tjänster och leverantörer inom IP-tv. Samtliga anslutna 
hushåll under villakampanjen förses med en IP-tv-box, på 
vilken kunden fritt kan välja utbud från flera olika tjänste-
leverantörer. 

Operatörs- och tjänsteleverantörsmarknad
Stadsnätets minst förädlade produkt är svartfiber, en natio-
nellt standardiserad produkt i stadsnätsbranschen. Produkten 
används främst av nationella aktörer som använder den hyrda 
svartfibern för att knyta ihop slutkunden med sina respektive 
fibernät. Slutkunden för en svartfiberprodukt är i många fall 
ett större företag eller en sammanslutning av hushåll som en 
bostadsrättsförening eller fiberförening. 

En mer förädlad produkt är Stadsnät Fiber där förbindelsen 
levereras genom stadsnätets aktiva utrustning. Produkten 
används i stor utsträckning av nationella och lokala tjänste-
leverantörer för att bära olika former av tjänster till företag 
och arbetsplatser. Stadsnät Fiber präglas av en fortsatt tydlig 
ökning av efterfrågan på kapacitet. Bredvid en fortsatt allmän 
digitalisering av olika verksamheter är molntjänsternas 
utveckling och framgångsrika försäljning den primära 
orsaken till en ökande efterfrågan på stabila fiberprodukter. 

Serverhotellet Berget är stadsnätets huvudsakliga gränssnitt 
mot operatörer och tjänsteleverantörer. Genom att eftersträva 
att samla samtliga kommersiella aktörer i ett nav, ökar 
kostnadseffektiviteten jämfört med att ha flera kundunika 
noder i stadsnätet 
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Varumärke och position
Kommunikationsplattformen kopplad till varumärket 
SplitVision är verksamhetens primära verktyg och används 
sedan 2011 som märkning på verksamhetens produkter, 
undantaget de produkter som härrör från den tidigare 
affärsmodellen Bornet. Varumärket SplitVisions uppgift är, 
utöver att särskilja affärsområdets produkter, även att bära de 
kärnvärden som vi vill förmedla: lokalt, oberoende och 
framtidssäkert. 

Regional samverkan
Affärsområde Stadsnät är en av parterna i Västlänk. Västlänk 
är en förening som består av nitton stadsnätsägare i Väst-
sverige som tillsammans har investerat över 1,5 miljarder 
kronor i nät i sina respektive områden. Det samlade nätinne-
havet utgör en viktig del av förutsättningarna för att utveckla 
bredbandsinfrastrukturen i regionen. Föreningen arbetar 
tillsammans med bransch och region för att främja utbygg-
naden av fibernät i Västsverige. Västlänk utgör dessutom ett 
viktigt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Borås Elnät AB är delägare i det regionala bredbandsbolaget 
Netwest Sweden AB. Bolaget har som huvudsakligt uppdrag 
att genom att erbjuda tjänster från flera stadsnät och nätägare 
under samma tak skapa en ökad enkelhet för nationella 
kunder och därigenom generera affärer i regionens stadsnät. 

Budget och investeringar
Den växande produktfloran och kundstocken gör att nätet 
behöver en översyn som innebär att man applicerar de 
principer som behövs för att garantera, så långt det är möjligt 
och ekonomiskt försvarbart, tillgänglighet för kund och god 
leveransmöjlighet av samtliga existerande och kommande 
produkter. 

Arbetets mål är att, när det är genomfört, kunna erbjuda 
kommunens kunder samt nationella aktörer en snabbare 
anslutning med hög kvalitet till rätt pris.

Under 2017 ligger stort fokus på fortsatt utbyggnad för att  
nå regeringens bredbandsmål, projekt 2020, som vi tidigare 
skrivit om och tror oss kunna uppfylla redan år 2018.
Vi har även planerat för flera förstärkningsarbeten och 
utbyggnad/effektivisering av vårt corenät. Stadsnätet har 
funnits under längre tid och förändringen av kapacitet och 
utbud av tjänster förändrar kravet på nätets uppbyggnad.

Affärsområde Elnäts satsning på Projekt 2031 innebär arbete 
med mycket nyförläggning av elkabel, vilket ger Stadsnät en 
ypperlig chans att samförlägga fiberkabel. Genom det 
samarbetet och nyttjandet av gemensamma resurser skapas 
större möjligheter att förbättra och utvidga vårt nät.

I takt med att Borås Stad växer, växer även vårt nät. Vi för- 
bereder nybyggnad av stamnät till områden där det planeras 
för både för industri och privata hushåll, så att även dessa 
områden bereds möjlighet att ansluta sig till vår plattform.

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 198

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017 25



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 199

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 201726



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 200

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017 27

RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB

1) Budgeterade intäkter omfattar en ökning 2017 på cirka 2,5 procent för  
 eldistributionavgifter utifrån tariffhöjning från och med den 1 april, samt  
 anslutning av Borås Energi och Miljö vid Sobacken, vilket ger en enskild  
 anslutningsavgift på drygt 31 mkr.

2) Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med   
 egen personal vid investeringar i nya anläggningar och som prissatts till  
 de sammanlagda utgifterna för personal och utgifter för de övriga  
 interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.

3) Övriga intäkter omfattar till en stor del administrativa tjänster åt  
 Borås Elhandel AB.

4) Den fortsatt stigande avskrivningskostnaden mot föregående år följer  
 bland annat på byggandet av mottagningsstationer vid Sobacken  
 respektive Kyllared, högspänningskabel 130 kV mot planerad mottagnings- 
	 station	vid	Sobacken	och	påbörjad	utbyggnad	av	stadens	optofibernät.

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS 
2016

 BUDGET  
2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 238 954 246 670 253 000 290 980

Förändring pågående arbete -538 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 12 539 12 200 12 200 14 510

Övriga intäkter 15 191 7 300 8 300 7 350

Summa intäkter 266 146 266 170 273 500 312 840

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 51 960 56 900 53 000 54 730

Övriga externa kostnader 47 961 53 080 51 000 52 670

Personalkostnader 48 632 55 640 50 000 56 960

Avskrivningar av anläggningstillgångar 
enligt plan

 
47 350

 
61 460

 
56 000

 
68 300

Summa rörelsekostnader 195 903 227 080 210 000 232 660

RÖRELSERESULTAT 70 243 39 090 63 500 80 180

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 213 250 150 150

Räntekostnader 5 859 8 600 7 200 7 700

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 64 597 30 740 56 450 72 630

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan

 
-41 510 0 0 0

Lämnat koncernbidrag -23 061 0 0 0

RESULTAT FÖRE SKATT 26 30 740 56 450 72 630

Belopp i tusental kronor.

1)

2)

3)

4)
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RESULTATRÄKNING
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1)

2)

3)

4)
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

1) Budgeterade intäkter omfattar en ökning 2017 på ca 2,5 procent för  
 eldistributionavgifter utifrån tariffhöjning från och med 1 april.

2) Anslutningsavgifter inkluderar anslutning av Borås Energi och Miljö vid  
 Sobacken, vilket ger en enskild anslutningsavgift på drygt 31 mkr.

Belopp i tusental kronor.

1)

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS
2016

 BUDGET  
2017

Rörelsens intäkter

Eldistribution 164 546 167 220 168 200 172 350

Anslutningsavgifter 9 597 4 000 5 360 35 330

Externa entreprenader 13 925 9 000 10 285 9 500

Övriga externa intäkter 6 751 400 1 800 500

Interna intäkter 470 470 470 970

Summa intäkter 195 289 181 090 186 115 218 650

Rörelsens kostnader

Drift, underhåll, försäljning, personal  
och entreprenader 42 555 46 120 44 650 45 630

Överliggande nät (nätavgift till Vattenfall) 32 710 34 400 32 500 34 600

Förlustenergi (kompensation, "distributionsspill”) 6 706 6 200 6 500 6 000

Myndighetsavgifter  
(säkerhet, nationell beredskap, nätövervakning) 2 410 2 500 2 500 2 500

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 3 211 5 200 5 335 6 410

Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd) 8 082 10 570 7 270 9 160

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 29 950 36 460 31 800 37 000

Summa rörelsekostnader 125 624 141 450 130 555 141 300

RÖRELSERESULTAT 69 665 39 640 55 560 77 350

Finansiella poster

Räntekostnader 4 150 6 140 4 580 4 800

Summa finansiella poster 4 150 6 140 4 580 4 800

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65 515 33 500 50 980 72 550

2)
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS 
2016

 BUDGET  
2017

Rörelsens intäkter

Tjänster, nätavgifter och operatörers kick-back 42 987 46 920 47 000 49 800

Anslutningsavgifter 7 361 19 710 23 500 24 000

Övriga externa intäkter 14 0 120 0

Interna intäkter 230 230 230 230

Summa intäkter 50 592 66 860 70 850 74 030

Rörelsens kostnader

Drift, underhåll, försäljningskostnader,  
personalkostnader, ledning och planering

 
29 993

 
39 800

 
37 860

 
39 410

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 2 000 2 400 2 400 2 550

Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd) 3 840 3 460 3 460 3 940

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 14 307 21 800 20 900 25 750

Summa rörelsekostnader 50 140 67 460 64 620 71 650

RÖRELSERESULTAT 452 -600  6 230 2 380

Finansiella poster

Räntekostnader 1 370 1 980 1 760 2 300

Summa finansiella poster 1 370 1 980 1 760 2 300

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -918 -2 580 4 470 80

1) Resultatet för affärsområdet förväntas att utvecklas i en ojämn takt de  
 närmaste åren som konsekvens av det uppdrag Kommunfullmäktige  
	 beslutat	ge	bolaget,	vilket	innebär	att	fibernätet	byggs	ut	så	att	 
 90 procent av medborgarna ges möjlighet till bredband år 2020.

Belopp i tusental kronor.

1)
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS 
2016

 BUDGET  
2017

Rörelsens intäkter

Tjänster, nätavgifter och operatörers kick-back 42 987 46 920 47 000 49 800

Anslutningsavgifter 7 361 19 710 23 500 24 000

Övriga externa intäkter 14 0 120 0

Interna intäkter 230 230 230 230

Summa intäkter 50 592 66 860 70 850 74 030

Rörelsens kostnader

Drift, underhåll, försäljningskostnader,  
personalkostnader, ledning och planering

 
29 993

 
39 800

 
37 860

 
39 410

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 2 000 2 400 2 400 2 550

Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd) 3 840 3 460 3 460 3 940

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 14 307 21 800 20 900 25 750

Summa rörelsekostnader 50 140 67 460 64 620 71 650

RÖRELSERESULTAT 452 -600  6 230 2 380

Finansiella poster

Räntekostnader 1 370 1 980 1 760 2 300

Summa finansiella poster 1 370 1 980 1 760 2 300

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -918 -2 580 4 470 80

1) Resultatet för affärsområdet förväntas att utvecklas i en ojämn takt de  
 närmaste åren som konsekvens av det uppdrag Kommunfullmäktige  
	 beslutat	ge	bolaget,	vilket	innebär	att	fibernätet	byggs	ut	så	att	 
 90 procent av medborgarna ges möjlighet till bredband år 2020.

Belopp i tusental kronor.

1)
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BALANSRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB

TILLGÅNGAR UTFALL  
2015-12-31

 BUDGET  
2016-12-31

PROGNOS
2016-12-31

 BUDGET  
2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 2 039 1 726 1 726 1 412

Aktiverade utgifter för dataprogram 1 377 944 944 704

Summa 3 416 2 670 2 670 2 116

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 61 057 58 250 61 450 58 310

Tekniska anläggningar och maskiner 682 593 946 559 906 748 1 162 460

Inventarier, verktyg och installationer  2 862 4 000 5 600 21 680

Summa 746 512 1 008 809 973 798 1 242 450

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 0 49 0 0

Andelar intresseföretag 142 142 142 142

Summa 142 191 142 142

Summa anläggningstillgångar 750 070 1 011 670 976 610 1 244 708

Omsättningstillgångar

Materiallager 763 0 1 400 1 400

Pågående arbeten 380 919 500 500

Summa 1 143 919 1 900 1 900

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 64 867 60 000 60 000 60 000

Fordringar hos koncernföretag 1 259 1 001 1 000 1 000

Övriga fordringar 1 081 2 000 2 000 2 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 581 20 000 20 000 20 000

Summa 87 788 83 001 83 000 83 000

Summa omsättningstillgångar 88 931 83 920 84 900 84 900

SUMMA TILLGÅNGAR 839 001 1 095 590 1 061 510 1 329 608

Belopp i tusental kronor.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER UTFALL  
2015-12-31

 BUDGET  
2016-12-31

PROGNOS
2016-12-31

 BUDGET  
2017-12-31

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000

Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 0 38 070 13 56 463

Periodens resultat 13 30 920 56 450 72 630

Summa 13 68 990 56 463 129 093

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 226 363 184 852 226 363 226 363

Summa 226 363 184 852 226 363 226 363

Långfristiga skulder

Förutbetalda anslutningsavgifter 0 3 800 0 0

Summa 0 3 800 0 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit, koncernkonto 396 432 646 948 554 684 750 152

Leverantörsskulder 21 540 50 000 50 000 50 000

Skuld till koncernföretag 23 061 1 000 2 000 2 000

Skuld till Borås Elhandel – samfakturering 92 245 0 90 000 90 000

Övriga skulder 2 039 60 000 2 000 2 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 308 10 000 10 000 10 000

Summa 542 625 767 948 708 684 904 152

SUMMA TILLGÅNGAR 839 001 1 095 590 1 061 510 1 329 608

Belopp i tusental kronor.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER UTFALL  
2015-12-31

 BUDGET  
2016-12-31

PROGNOS
2016-12-31

 BUDGET  
2017-12-31

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000

Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 0 38 070 13 56 463

Periodens resultat 13 30 920 56 450 72 630

Summa 13 68 990 56 463 129 093

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 226 363 184 852 226 363 226 363

Summa 226 363 184 852 226 363 226 363

Långfristiga skulder

Förutbetalda anslutningsavgifter 0 3 800 0 0

Summa 0 3 800 0 0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit, koncernkonto 396 432 646 948 554 684 750 152

Leverantörsskulder 21 540 50 000 50 000 50 000

Skuld till koncernföretag 23 061 1 000 2 000 2 000

Skuld till Borås Elhandel – samfakturering 92 245 0 90 000 90 000

Övriga skulder 2 039 60 000 2 000 2 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 308 10 000 10 000 10 000

Summa 542 625 767 948 708 684 904 152

SUMMA TILLGÅNGAR 839 001 1 095 590 1 061 510 1 329 608

Belopp i tusental kronor.
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EKONOMISKA NYCKELTAL
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS
2016

 BUDGET  
2017

Resultaträkning

Omsättning 253 607 253 970 261 300 298 330

Resultat före dispositioner och skatt 64 597 30 740 56 450 72 630

Årets resultat 13 30 740 56 450 72 630

Balansräkning

Balansomslutning 839 001 1 095 590 1 061 510 1 329 608

Obeskattade reserver 226 363 184 852 226 363 226 363

Eget kapital 70 013 138 810 126 463 199 093

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 131 3 175 3 187 3 315

Rörelsemarginal, % 1) 27,7 15,4 24,3 26,9

Resultatmarginal, % 2) 25,5 12,1 21,6 24,3

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 9,0 4,0 5,9 6,7

Räntabilitet på eget kapital, % 4) 28,0 11,5 19,3 21,4

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 10,9 5,8 9,4 11,1

Kassalikviditet, % 6) 16,2 10,8 11,7 9,2

Soliditet, % 7) 29,4 25,8 28,5 28,3

Eget kapital av omsättningen, % 8) 97,2 111,4 116,0 125,9

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,3 0,2 0,2 0,2

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -12,0 4,6 8,8 10,4

Skuldränta, % 11) -1,0 0,9 0,8 0,7

Skuldsättningsgrad, % 12) 240 287 250 254

Belopp i tusental kronor.

1) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

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

3)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
 kostnader i procent av genomsnittet av ingående och  
 utgående balansomslutning. 

4)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	i	procent	av		
 genomsnittet av ingående och utgående balans för summa  
 eget kapital plus 78 procent av de obeskattade reserverna.

5)	 Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
 kostnader i procent av genomsnittet för summan av ingående  
 och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.

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

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

8) Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av  
 omsättningen. 

9) Omsättning dividerad med balansomslutningen.

10) Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader	plus	finansiella		
	 kostnader	i	förhållande	till	de	finansiella	kostnaderna.	

11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 78 % av  
 de obeskattade reserverna.

12) Summa skulder plus 22 procent latent skatteskuld av obeskattade  
 reserver i förhållande till eget kapital plus 78 procent av de  
 obeskattade reserverna.
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FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB

TILLFÖRDA MEDEL UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS
2016

 BUDGET  
2017

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 64 597 30 740 56 450 72 630

Avskrivningar som belastar årets resultat 47 350 61 460 56 000 68 300

Ökning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Summa tillförda medel 111 947 92 200 112 450 140 930

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar 151 443 293 100 282 540 336 398

Minskning av långfristiga skulder 4 228 200 0 0

Koncernbidrag 23 061 0 0 0

Summa använda medel 178 732 293 300 282 540 336 398

Förändring av rörelsekapitalet -66 785 -201 100 -170 090 -195 468

SPECIFIKATION ÖVER  
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten -539 0 727 0

Förändring kortfristiga fordringar -4 542 0 -4 758 0

Förändring likvida medel och outnyttjad kreditlimit -122 370 0 -158 252 -195 468

Summa förändring omsättningstillgångar -127 451 0 -162 283 -195 468

Förändring kortfristiga skulder -60 666 201 100 7 807 0

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING -66 785 -201 100 -170 090 -195 468

Belopp i tusental kronor.
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FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB

TILLFÖRDA MEDEL UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS
2016

 BUDGET  
2017

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 64 597 30 740 56 450 72 630

Avskrivningar som belastar årets resultat 47 350 61 460 56 000 68 300

Ökning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Summa tillförda medel 111 947 92 200 112 450 140 930

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar 151 443 293 100 282 540 336 398

Minskning av långfristiga skulder 4 228 200 0 0

Koncernbidrag 23 061 0 0 0

Summa använda medel 178 732 293 300 282 540 336 398

Förändring av rörelsekapitalet -66 785 -201 100 -170 090 -195 468

SPECIFIKATION ÖVER  
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten -539 0 727 0

Förändring kortfristiga fordringar -4 542 0 -4 758 0

Förändring likvida medel och outnyttjad kreditlimit -122 370 0 -158 252 -195 468

Summa förändring omsättningstillgångar -127 451 0 -162 283 -195 468

Förändring kortfristiga skulder -60 666 201 100 7 807 0

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING -66 785 -201 100 -170 090 -195 468

Belopp i tusental kronor.
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INVESTERINGAR
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL  
2015

 BUDGET  
2016

PROGNOS
2016

 BUDGET  
2017

Älvsborgskullen mottagningsstation 377 5 800 3 150 1 900

Getängen mottagningsstation 0 0 0 4 000

Viared mottagningsstation 10 545 34 000 34 458 0

Vinrankan mottagningsstation 29 360 0 3 646 0

Sobacken mottagningsstation 7 111 40 700 43 996 19 490

Solhem mottagningsstation 0 6 600 6 000 600

Kyllared mottagningsstation 0 0 384 26 250

Övriga mottagningsstationer 91 700 0 400

Elektra fördelningsstation 2 461 0 0 0

Sandlid fördelningsstation 1 424 0 1 072 200

Övriga fördelningsstationer 123 2 800 2 400 100

Nätstationer 5 882 7 200 4 928 6 200

Högspänningsnät 130/145 kV 13 169 60 000 12 230 62 750

Högspänningsnät 10 kV 13 183 16 250 20 756 26 100

Lågspänningsnät 0,4 kV 6 788 5 300 6 552 8 250

Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system 72 11 920 2 714 17 295

Summa Affärsområde ELNÄT 90 586 191 270 142 286 173 535

Nätutbyggnad inom projekt ”Bredband 2020” 42 470 83 000 117 450 142 870

Nätutbyggnad övrigt 15 743 16 650 17 224 15 993

Central teknik, verktyg och övrig utrustning 2 179 2 180 2 180 4 000

Summa Affärsområde STADSNÄT 60 392 101 830 136 854 162 863

Fastigheten Vinrankan 
(ombyggnad äldre transformatorstation) 371 0 0 0

Vinrankan ny förrådsbyggnad  0 0 3 400 0

Summa övriga investeringar 371 0 3 400 0

TOTALT 151 349 293 100 282 540 336 398

Belopp i tusental kronor.

1)

1) 48,2 mkr avser kabelförläggningar under 2017 mot planerad  
 mottagningsstation vid Sobacken.
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Borås Elnät AB, Majorsgatan 5, Box 1714, 501 17 Borås  

Tel 033-35 72 00, info@boraselnat.se, www.boraselnat.se

– ett kommunägt företag –
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1. Inledning 
 
1.1. Syftet med handlingen 

Denna handling ska dels ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten men 
också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare. 
 

1.2. Bolagets uppdrag 
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås kommuns Parkerings AB främst för att 
utveckla och verka för goda parkeringslösningar i kommunen i samverkan med övrig 
kommunal planering. 
Vårt uppdrag är att samla och samordna de operativa verksamheterna inom 
parkeringsområdet, tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar 
med beaktande av kommunens mål beträffande trafik och parkering. 
 

1.3. Övergripande vision och mål 2017 - 2019 
  
”att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla attraktiva 
parkeringslösningar med god tillgänglighet för boende, arbetande och besökande”  
 
Övergripande målsättningar 
– Att upprätthålla en smidigt fungerande parkeringsmiljö med balans mellan 

gatumarksparkering och tomtmarksparkering. 
– Att utveckla Borås parkeringsmiljö med nya parkeringsanläggningar med fokus på 

begreppen närhet, tillgänglighet och miljö. 
– Att aktivt medverka i den kommunala trafikutvecklingsprocessen. 
– Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet.  
 
 

2. Verksamhet  
I Borås Stads centrumområde pågår och planeras för flera bygg och utbyggnadsprojekt. I 
många sammanhang är nya projekt beroende av besluten kring Götalandsbanans stäckning 
genom staden. Dessa projekt kommer inte att kunna påbörjas eller genomföras innan beslut är 
fattade om hur stadskärnan påverkas. När det gäller vår verksamhet så påverkar kommande 
beslut stadens befintliga parkeringsstruktur. Flera byggprojekt påverkar direkt eller indirekt 
tillgången på parkeringsplatser i city under de närmaste åren. Vi jobbar målmedvetet med att 
förbereda och planera för kommande förändringar när det gäller bolagets resurser, ekonomisk 
påverkan, tillkommande och avgående anläggningar.  
I enligt med Borås Stas ”Vision 2025” strävar vi emot ett bilfritt city. Parkeringsbolaget jobbar 
med att etablera nya parkeringsanläggningar utanför cityringen för att möjliggöra ett 
uppfyllande av visionen. Den riskbild vi ser är att det kan bli en obalans mellan tillkommande 
och avgående anläggningar.  
 
 
2.1. Verksamheten på tomtmark 

Parkeringsbolaget äger Nybrons Parkeringshus, Valhall, Brodalsgaraget och Kungsbrons P-
däck. Övriga anläggningar arrenderas, främst från Borås Stad. Bolagets personal svarar för 
tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan större drift- och underhållsarbeten 
utförs av entreprenörer. Markrenhållningen inklusive snöröjning utförs till största delen av 
Servicekontoret och är den största kostnadsposten tillsammans med kostnaderna för 
markarrende och personal.  
 
Under 2017 riskerar vi att bil av med Hugin med 37 p-platser. Andra parkeringsområden vi 
kan bli av med kommande år är Krokshallstorget, Krokshall, Viskaholm, Vitsippan, Söderbro, 
Arla, Gustaf Ádolf, Nornan, Övre Nornan och Kulturskolan. Samtliga med hög 
beläggningsgrad. 
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För att inte city skall utarmas på parkeringsplatser är det nödvändigt att skapa ersättningar 
när de gamla försvinner. Detta sker företrädesvis genom att uppföra nya P-hus i anslutning 
till cityringen.  
 
 

2.1.1.Bilplatser för allmän parkering 
Antalet bilplatser för allmän parkering med avgift på bolagets egna parkeringsplatser 
på tomtmark är 3.808 platser fördelade på 50 p-anläggningar. En stor del av 
bilplatserna ligger i Borås city och utgörs av markparkeringsplatser. Antalet P-hus/P-
garage med allmän parkering är 4 st. 
 

2.1.2.Bilplatser för uthyrning 
Bilplatser för uthyrning är 444 st och finns på 7 st markparkeringsplatser samt i 3 st P-
garage.  
 

2.1.3.P-avgiften på tomtmark 
P-avgifterna på tomtmark beräknas i stort sett bli oförändrade när det gäller 
timavgifterna. Dessa varierar från 2 till  20 kr/tim inkl. moms. Av de  3.808 bilplatserna 
med avgift upplåts : 392 med avgiften 2 kr/tim, 571 med avgiften 3 kr/tim, 584 med 
avgiften 4 kr/tim, 790 med 6 kr/tim ,  852 med 8 kr/tim, 612 med 10kr/tim och 
resterande 7 med 20 kr/tim. Avgifterna för tillstånd och hyrplatser förblir i de flesta fall 
oförändrade. 
Bolaget sköter på entreprenad P-huset Midas med 93 p-platser, Midasterrassen med 13 
p-platser och Borås Öfvres markparkering med 23 p-platser. Avgifterna på dessa 
anläggningar bestäms av fastighetsägarna och uppgår till 22, 25 respektive 15 kr/tim.  
 
 

2.1.4.Miljöbilstillstånd 
Under 2016 införde bolaget ett elbilstillstånd för bilar berättigade till 
supermiljöbilspremie. Tillståndet gäller på samtliga av bolagets p-områden innanför 
cityringen samt i Nybrons P-hus. Redan första månaden inkom ca: 100 ansökningar 
och vi förväntar oss många fler under 2017. 
 

2.1.5.Parkeringsövervakning på tomtmark 
Parkeringsövervakning på tomtmark sker med köpta tjänster från bevakningsföretag. 
Även driften och underhållet av parkeringsanläggningarna på tomtmark förutsätts 
såsom hittills till stor del ske genom köpta tjänster 
 

2.2. Planerade anläggningar 
 
 

2.2.1.Mariedal, i den här delen av centrum är det brist på p-platser. Ett p-hus på denna 
plats skulle ge ett välbehövligt tillskott av p-platser till området. Området har potential 
för ett P-hus med ca: 400 p-platser vilket skulle ge ett tillskott på ca: 300 p-platser. 
 

2.2.2.Vulcanus, idag en markparkeringsplats för allmänna p-platser. Här har vi projekterat  
för att uppföra ett P-hus för 280 parkeringsplatser. Det ger ett tillskott på 220 p-platser 
till området som idag har ett underskott på p-platser. Detaljplanen är överklagad men 
vi har förhoppningar om en byggstart 2017 och färdigställande under 2018.  
 

2.2.3.Nornan, en logistiskt sett utmärkt plats att bygga ett p-däck på. Här finns idag en 
markparkeringsanläggning med 54 p-platser. Ett p-däck på denna plats skulle kunna 
rymma ca:170 p-platser.  
 

2.2.4.Makrillen, även här en utmärkt plats att bygga ett P-hus. Området ligger i direkt 
anslutning till stadsmotorvägen med flera till och frånfarter. Området ligger utanför 
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cityringen men bara några minuters promenad från city, resecentrum och badhuset. 
Under 2017 kommer vi att titta på hur många p-platser som kan tillföras i detta 
område. 
 

 
2.3. Verksamheten på gatumark 

Tekniska förvaltningen har det övergripande ansvaret för parkeringsverksamheten på 
gatumark. Parkeringsbolagets roll är utförarens enligt kommunfullmäktigebeslut och har 
bl.a. ansvaret för övervakning av gatuparkering i hela Borås kommun. Parkeringsbolaget 
äger biljettautomaterna på gatumarken och ansvarar för drift och avgiftsupptagningen. 
Fr.o.m. hösten 2007 utför bolaget tillkommande arbetsuppgifter åt Tekniska förvaltningen i 
form av försäljning av boendeparkeringsbiljetter. 
 
Fr.o.m. år 2004 regleras samarbetet med Tekniska förvaltningen på följande ekonomiska 
sätt. Parkeringsintäkterna på gatumark går efter bolagets uppräkning av dessa direkt in på 
konto hos Tekniska förvaltningen. Likaledes går intäkterna från felparkeringsavgifter på 
gatumarken till Tekniska förvaltningen via Transportstyrelsen. Parkeringsbolaget debiterar 
Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med gatuparkeringen enligt ett årligen 
överenskommet belopp som tas upp i bolagets årsbudget.  
 
Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2016 uppgå till ca: 14 Mkr. Tillsammans 
med intäkterna från felparkeringsavgifter kan Tekniska förvaltningens intäkter från 
Parkeringsbolagets arbete uppskattas till ca: 22,6 Mkr år 2016. Ersättningen för 
parkeringsbolagets arbete 2016 är ca: 7,7 Mkr. 
 

 
2.4. Underhåll 

Bolagets anläggningar håller generellt sett en god standard. Vi arbetar systematiskt utifrån 
en underhållsplan med underhållet av anläggningarna för att tillhandahålla god 
parkeringsstandard för våra kunder.  
 

2.5. Teknik 
 
SMS-betalning: SMS- och APP-betalning fortsätter att växa som betalningsmedel. Denna 
betalform har nu på månadsbasis passerat 50 % på tomtmark och fortsätter ta andelar från 
kortbetalningarna. SMS och APP används både för timparkering, månadstillstånd och för 
boendeparkering. Med denna betalningsform kan vi även erbjuda efterskottsbetalning till 
våra kunder.  
 
Laddplatser: Under 2013 etablerade vi 2 st laddplatser för elbilar i Nybrons P-hus. Under 
2016 har vi etablerat ytterligare 6 st laddplatser. Det blir 2 laddplatser på Kungsbrons P-
däck, 2st i Brodalsgaraget och 2 st på Valhalls P-däck. Detta med miljöambitionen att 
utöka möjligheterna för elbilsägare att ladda sin bil på ytterligare några anläggningar.  
 
P-ledning: Under 2016 etablerade vi P-räknesystem med tillhörande digitala skyltar på fyra 
P-områden. Ambitionen är att fortsätta denna utbyggnad med ytterligare fyra områden 
2017. 

 
2.6. Branschsamverkan 

Bolaget är medlem i branschorganisationen ”Svepark”. Detta ger oss möjlighet att hålla oss 
uppdaterade på verksamhetsnära frågor och ger oss möjlighet att ta del av ett naturligt 
branschrelaterat nätverk. Den information och erfarenhet vi kan få ta del av inom ramen 
för detta nätverk är av betydelse för bolagets utveckling. Vi kommer under 2017 fortsätta 
att delta i branschorganets verksamhet. 
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däck, 2st i Brodalsgaraget och 2 st på Valhalls P-däck. Detta med miljöambitionen att 
utöka möjligheterna för elbilsägare att ladda sin bil på ytterligare några anläggningar.  
 
P-ledning: Under 2016 etablerade vi P-räknesystem med tillhörande digitala skyltar på fyra 
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2017. 
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3. Personal 

 
3.1. Friskvård 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i olika friskvårdsaktiviteter 
påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt. Bolaget ska aktivt uppmuntra 
medarbetarna att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Genom vår företagshälsovård arbetar 
vi med såväl förebyggande som med arbetsrelaterad hälsovård.  
 
Målet med friskvården är att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.  
 
 

3.2. Personalvård 
Genom att främja utvecklingen av arbetsplatsen, metoder och hjälpmedel kan 
medarbetarens arbetsuppgifter förbättras och vår möjlighet att öka trivseln på 
arbetsplatsen ökar. 
 

 
4. Marknadskommunikation 

 
4.1. Allmänt 

Bolaget satsar på välskyltade lättillgängliga parkeringsanläggningar. Anläggningarnas 
läge och standard är det som i första hand bidrar till god beläggning.  
 
 

4.2. Webb 
Bolagets hemsida är en viktig informationsbärare tillsammans med vår WEB-APP för 
smartphones. Appen underlättar för den som surfar in på vår hemsida med sin telefon. Man 
får automatiskt ett mobilanpassat gränssnitt utan att behöva ladda ner och installera 
appen.  
 

 
4.3. Kundtjänst 

Bolaget har en centralt belägen och lättillgänglig kundtjänst med generösa öppettider, 
både vad gäller telefon- och besökstider.  
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5. Budget 
 

 
5.1 Driftsbudget år 2017 
      Sammandrag (Tkr) 
 
 

               Bokslut               Budget               Prognos               Budget
              2015               2016               2016               2017

INTÄKTER 34 531            33 037             34 837              35 066               

KOSTNADER

Varor 5 194                5 250                  5 250                  5 520                   
Arbete 8 208                9 135                  9 135                  9 325                   
Lokaler 383                   540                    540                     535                      
Bilar 364                   366                    366                     336                      
Energikostnader markparkering 260                   235                    235                     250                      
Fastighetskostnader 1 028                1 530                  1 530                  2 200                   
Förbrukningsmaterial 663                   451                    451                     501                      
Reparation och underhåll 698                   605                    605                     705                      
Telefon, datakommunikationer, porto 638                   665                    665                     635                      
Marknadsföring 47                     100                    100                     290                      
Resekostn. och övriga försäljningskostn. 98                     130                    130                     140                      
Förvaltningskostnader 355                   270                    270                     290                      
Övriga tjänster och kostnader 1 807                2 320                  2 120                  3 125                   

Summa Kostnader 19 743            21 597             21 397              23 852               

AVSKRIVNINGAR 3 190                2 780                  2 780                  2 990                   

RÖRELSERESULTAT 11 598            8 660               10 660              8 224                 

FINANSNETTO 944                   2 400                  1 000                  1 820                   

RESULTAT FÖRE BOK-
SLUTSDISP. OCH SKATT 10 654            6 260               9 660                6 404                  
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5.2 Driftsbudget år 2017 
 
 

              Bokslut               Budget               Prognos               Budget
INT ÄKTER               2015               2016               2016                2017

Parkeringsavgifter 16 083               14 700                15 200                 15 300                 
P-tills tånd 5 947                5 600                  6 900                  7 000                   
Hyror, kontrakt 2 133                2 600                  2 600                  2 500                   
Kontrollavgifter 1 154                1 300                  1 300                  1 300                   
P-övervakning, avtal 257                   200                    200                     250                      
Övriga intäkter 456                   300                    300                     300                      
P-tills tånd, internt 172                   200                    200                     150                      
Hyror, kontrakt internt 372                   300                    300                     300                      
P-övervakn avtal internt 95                     100                    100                     100                      
Övriga intäkter internt 7 862                7 737                  7 737                  7 866                   

Summa 34 531            33 037             34 837              35 066                
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5.3 Driftsbudget år 2016 
      Kostnader (tkr) 
 

              Bokslut               Budget               Prognos               Budget
KOSTNADER               2015                2016               2016               2017

Varor
Markarrende 2 582                2 480                  2 480                  2 600                   
Renhållning 1 532                1 800                  1 800                  1 900                   
P-övervakn. säkerh.överv. 796                   760                    760                     860                      
P-biljetter 91                     120                    120                     120                      
Mynträkning 171                   50                      50                       -                          
Övrigt 22                     40                      40                       40                        

Summa 5 194              5 250               5 250                5 520                 

Arbete
Löner 5 595                6 040                  6 040                  6 170                   
Traktamenten,reseräkn. 7                       25                      25                       20                        
Arbetsgivaravgifter 1 803                1 945                  1 945                  1 980                   
Löneskatt 112                   150                    150                     120                      
Pensionskostnader m m 449                   540                    540                     515                      
Utbildning 36                     130                    130                     130                      
Konferens 118                   120                    120                     120                      
Övrigt 88                     185                    185                     270                      

Summa 8 208              9 135               9 135                9 325                 

Lokaler 383                 540                  540                   535                    

Bilar 364                 366                  366                   336                    

Energikostnader markparkering 260                 235                  235                   250                    

Fastighetskostnader
Belysning 236                   260                    260                     260                      
Vatten och avlopp 10                     35                      35                       35                        
Fjärrvärme 57                     100                    100                     40                        
Renhållning 225                   150                    150                     300                      
Underhåll 210                   550                    550                     1 200                   
Fastighetsskatt 223                   385                    385                     305                      
Övrigt 67                     50                      50                       60                        

Summa 1 028              1 530               1 530                2 200                 

Förbrukningsmaterial
Arbetskläder 40                     40                      40                       50                        
Förbruknings- och kontorsmat. 417                   201                    201                     241                      
Dataprogram 206                   210                    210                     210                      

Summa 663                 451                  451                   501                    

Reparationer och underhåll
Markparkering, underhåll 534                   400                    400                     500                      
B iljettautometer 162                   200                    200                     200                      
Övrigt 2                       5                        5                         5                         

Summa 698                 605                  605                   705                    

Telefon, datakomm. Porto 638                 665                  665                   635                    

Marknadsföring 47                   100                  100                   290                    

Resekostn och övr försäljningskostn.
Resor, hotell 26                     60                      60                       60                        
Representation 19                     20                      20                       20                        
Inkasso 53                     50                      50                       60                        

Summa 98                   130                  130                   140                    

Förvaltningskostnader
Styrelsearvoden 197                   160                    160                     170                      
Revis ion 72                     60                      60                       70                        
Övriga förvaltningskostn. 86                     50                      50                       50                        

Summa 355                 270                  270                   290                    

Övriga tjänster och kostnader
Konsultarvode 274                   600                    400                     600                      
Bankavgifter 1 345                1 500                  1 500                  2 300                   
Övrigt 188                   220                    220                     225                      

Summa 1 807              2 320               2 120                3 125                 

Summa driftskostnader 19 743            21 597             21 397              23 852               
(exkl avskrivningar)
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5.4 
 

Uppskattad driftbudget 2018 - 2019

Bokslut Budget Prognos Budget Uppskattad budget
2015 2016 2016 2017 2018 2019

Intäkter

P-avgifter,P-tills tånd 22 202      20 500     22 300     22 450     23 050     24 150     
Hyror, kontrakt 2 505       2 900       2 900       2 800       2 800       2 800       
P-överv. avtal 352          300          300         350         350         350         
Kontrollavgifter 1 154       1 300       1 300       1 300       1 300       1 300       
Övriga intäkter 8 318       8 037       8 037       8 166       8 166       8 166       

Summa 34 531   33 037   34 837  35 066  35 666  36 766 

Kostnader

Varor 5 194       5 250       5 250       5 520       5 520       5 520       
Arbete 8 208       9 135       9 135       9 325       9 560       9 845       
Lokaler 383          540          540         535         535         535         
B ilar 364          366          366         336         336         336         
Energikostnader markparkering 260          235          235         250         260         270         
Fastighetskostnader 1 028       1 530       1 530       2 200       1 335       1 370       
Förbrukningsmaterial 663          451          451         501         526         551         
Reparation och underhåll 698          605          605         705         725         745         
Telefon, datakommunikationer, porto 638          665          665         635         585         605         
Marknadsföring 47            100          100         290         100         100         
Resekostn. och övriga försäljningskostn. 98            130          130         140         140         140         
Förvaltningskostnader 355          270          270         290         310         330         
Övriga tjänster och kostnader 1 807       2 320       2 120       3 125       3 150       3 175       

Summa 19 743   21 597   21 397  23 852  23 082  23 522 

Avskrivningar 3 190       2 780       2 780       2 990       4 620       4 880       

Rörelseresultat 11 598   8 660     10 660  8 224    7 964    8 364    

Finansnetto 944          2 400       1 000       1820 2 040       2 170       

Resultat före bok-
slutsdisp. och skatt 10 654   6 260     9 660    6 404    5 924    6 194    
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5.5 Investeringsbudget 2017 – 2019 (Tkr)                                                                                               
 

2017 2018 2019

VULCANUS 33 år 77 000         

P-LEDNINGSSYSTEM 4ST A' 200 TKR 10 år 800              800            

LADDPLATSER 20 TKR/PLATS 12 ST 5 år 240              

Beläggning Nybron 10 år 800              

78 840         800            -                  
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5.6 BUDGETKOMMENTARER 
 

Driftsbudget 2017 
 
Allmänt om verksamheten och dess utveckling 
Parkeringsbolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsbyggnadsprocessen med olika 
typer av parkeringslösningar. Detta har hittills kunnat ske utan ägartillskott och de budgeterade 
investeringarna under perioden 2017 – 2019 beräknas också kunna ske utan  ägartillskott. 
 
 

             Bolaget har personal och utrustning för verksamheten på såväl bolagets egna p-anläggningar  
             på tomtmark som på gatumark där bolaget utför övervakningstjänster åt Tekniska förvaltningen.                                

 
Parkeringsbolaget arbetar med i princip all Borås Stads operationella verksamhet på 
avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomt- och gatumark. 
 
Beräknade parkeringsintäkter år 2016 
Tekniska förvaltningen 
P-avgifter, gatumark                                 14,0 Mkr 
Felparkeringsavgifter                                   8,6 Mkr                          22,6 Mkr                 
 
Parkeringsbolaget     
P-avgifter                                                     15,2 Mkr 
Tillstånd                                                          7,1 Mkr 
Hyror                                                               2,9 Mkr 
Kontrollavgifter                                              1,3 Mkr 
Övriga intäkter (exkl. ers från Tekn.förv.)    0,6 Mkr                          27,1 Mkr 
 
Totalt                                                                                                     49,7 Mkr 
 
Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,7 Mkr under 2016 för dessa tjänster. 
 
 
Rörelseintäkter 
 
P-avgifter 
I följande sammanställning visas intäkternas utveckling de senaste åren. 
 
                    Tomt               Gata                     S:a 
2013         14 800               11 800                    26 600 Tkr 
2014         15 200               13 400                    28 600 Tkr 
2015         16 100               14 300                    30 400 Tkr  
2016         15 200               14 000                    29 200 Tkr (prognos) 
 
 
Gatuintäkterna går efter Parkeringsbolagets insamling direkt till Tekniska förvaltningen och ligger 
utanför bolagets ekonomiredovisning.  

 
 

 
Parkeringsavgifter 
Dessa beräknas öka med 0,5 Mkr jämfört med budget 2016 och detta beror enbart på en ökad 
beläggning. 
 

 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 227 13

Parkeringstillstånd 
Intäkterna från försäljningen av parkeringstillstånd beräknas öka med 1,4 Mkr jämfört med 
budget 2016. Detta beror på en prishöjning med 50kr/mån/tillstånd som gjordes under 2016 samt 
en ökad volym. 

 
Övriga intäkter 
Bolaget utför tomtmarksövervakning åt bl.a. flera av stadens förvaltningar. 
 
Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning ingår under övriga intäkter 
internt och blir efter överenskommelse 7,8 Mkr år 2017. 
 
Rörelsekostnader 
 
Varor 
Övervakningen beräknas öka med 70 tkr, detta beror på fler områden och uppdrag. 

 
Arbete 
Kostnaden för arbete beräknas endast öka med sedvanliga löneökningar. 
 
Lokaler 
Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning. 
 
Bilar 
Bolaget har 4st leasade fordon från Servicekontoret.  
 
Energikostnader för markparkering 
Detta är energikostnad för biljettautomater och belysning på tomtmark. 
 
Fastighetskostnader 
Dessa kostnader beräknas öka med 670 tkr jämfört med budget 2016. Detta beror på att vi 
under 2017 kommer att undersöka och laga sprickor som finns i P-husen Nybron och Valhall. 
 
Förbrukningsmaterial 
Dessa kostnader beräknas öka med 50 tkr jämfört med budget 2016. Detta beror på att vi 
kommer att göra mer servicearbeten själva istället för att köpa dessa. 
 
Reparationer och underhåll 
Planerade underhållskostnader på markparkeringarna är asfaltsarbeten och målning av 
parkeringsrutor. Dessa beräknas bli öka med 100 tkr jämfört med 2016. 
 
Telefon, datakommunikationer och porto 
Dessa kostnader beräknas bli något lägre än budget 2016 pga att vi 2016 bytte handdatorer. 
 
Marknadsföring 
Bolaget har en fortsatt hög målsättning i marknadsföringen av parkering i Borås city. Liksom 
tidigare år kommer den att prioritera information om tillgänglighet i city. Aktiviteterna sker ofta i 
samverkan med förvaltningarna i Borås Stad och med marknadsbolaget Mitt i Borås. Vi kommer 
också att se över skyltning och informationen på våra anläggningar därför beräknas dessa 
kostnader öka med 190 tkr jämfört med budget 2016. 
 
 
Resekostnader och övriga försäljningskostnader 
Dessa kostnader beräknas bli i stort sett oförändrade. 
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Förvaltningskostnader 
Dessa kostnader beräknas endast öka med sedvanliga kostnadsökningar av arvoden och 
revision. 
 
Övriga tjänster och kostnader 
Dessa kostnader kommer att öka med 1Mkr jämfört med budget 2016. Kostnaderna för app och 
sms betalningar ökar men på sikt kommer detta att innebära en kostnadsminskning pga att vi 
inte behöver investera i nya betalautomater. Kostnaderna för konsultationer beräknas öka 
något pga planering av nya anläggningar. 
 
Avskrivningar 

             Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2017 är 4 st P-ledningssystem 800 tkr, 12 st    
             Laddplatser för elbilar 240 tkr och ny beläggning på Nybron  800 tkr. 
              

Räntor 
Bolaget har en bundet swap om 15 Mkr till 3,79% med slutdag 2019-05-17. Bygget av P-huset 
Vulcanus beräknas starta under våren 2017 och kostnadskalkylen för detta är 77 Mkr. 50% av 
kostnaden för detta skall bindas i swapar och detta kommer att ske i samarbete med 
Internbanken. Bolagets finanspolicy är 50% bundet och 50% rörligt. 
 
Kreditlimit 
Bolaget har idag en kreditlimit om 129 Mkr , då det var planterat att P-huset Vulcanus skulle 
byggas under 2016. Vår förhoppning är att bygget kommer igång under 2017 och då räcker 
denna limit. 
 
Risker under 2017 
Att vi tappar intäkter om miljöbilstillståndet för elbilar ökar väsentligt under 2017, vi kan i dag inte 
uppskatta detta. 
Att P-huset Vulcanus skjuts upp ytterligare ett år pga överklaganden . 
 
Uppskattad driftsbudget 2018 –2019 
Mkr 
 
Intäkter 
När Hugins p-anläggning bebyggs ger detta ett intäktsbortfall om 800 tkr och tillkommande  
anläggningar är Vulcanus där intäkterna beräknas till 2 Mkr/år. 
 
Kostnader 
Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara oförändrade förutom 
årliga kostnads och löneutvecklingar. Avskrivningarna beräknas öka med ca 2,1 Mkr när p-huset 
Vulcanus är klart. 
 
Investeringar 

             4 st P-ledningssystem 2018 till en beräknad kostnad om 800 tkr. 
 

Resultat före  bokslutsdispositioner och skatt 
2018 beräknas ett resultat om 6,0 Mkr och 2019 6,2 Mkr.  
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Budget och verksamhetsplan 2017 

BoråsBorås TME AB

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås 
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. 

Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvaran-
de verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäringen, turister och andra gäster liksom för        
   arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.

- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Partnerskapet BoråsBorås
Bolaget vilar på ett partnerskap mellan Borås Stad och föreningen Borås Näringsliv. Partnerskapet som startade 
2006 har samma ursprungsmål idag som då; Att Borås skall bli attraktivare och en bättre plats att Bo, Arbeta och 
Studera, och Besöka. Det gemensamt ägda bolaget BoråsBorås TME AB har hand om besöksperspektivet till staden 
och de andra frågorna aktiveras och samtalas om på SamRådsArenan. Möten där politiker och tjänstemännen till-
sammans med företrädare för näringslivet ses 3-4 gånger per år i syfte att få helhetsbild över framtidsfrågor som 
är viktiga för stadens utveckling.

Partnerskapet bjuder också in till ERFA möten, för kommunala tjänstemän och medlemmar i föreningen att få 
inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Partnerskapet arrangerar även Stadshusmiddag där Gullsaxarna® 
delas ut. Även ansvaret för att Borås Födelsedag och Boråsambassadören vilar på partnerskapet. Alla ovan aktivi-
teter projektleds av personal på BoråsBorås TME AB.

Stadsutveckling med besöksperspektiv
Bolaget har sedan 2014 resurser för att samordna och driva centrumutvecklingsfrågor i staden genom samverkan 
i flödesmätningarna, Purple Flag certifiering och kommunens del i Sommartorsdagarna®. För 2017 kan budgeten 
för dessa behöva höjas med 100 000 kr, idag ej finansierat förslag.

Borås 400 års jubileum
Under 2017 kommer bolaget, efter att ha genomfört projektet ”Borås Växer” ansvara för resultatet som handlar om 
att koordinera och projektleda arbetet inför Borås 400 års jubileum år 2021.

Arbetsmodell
Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antingen är ett besöksmål eller 
en attraktion, det kan vara ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras i Borås, eller det finns en 
person som vill stå värd för ett möte/kongress.

Bedömningen av bolagets insats i respektive projekt beror på hur mycket besökare som förväntas komma till Borås 
och/eller medieeffekten av det. Det ena ökar TEM (Turistekonomisk effekt) och det andra ryktet och omvärldens 
bild av Borås.

Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja denna aktör med fokus på att det leder till fler 
besökare och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelser;

- Ökad turistekonomisk effekt 

- Besökaren upplever Borås som attraktiv plats och får ett bra bemötande.
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BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås 
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. 

Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvaran-
de verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäringen, turister och andra gäster liksom för        
   arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.

- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Partnerskapet BoråsBorås
Bolaget vilar på ett partnerskap mellan Borås Stad och föreningen Borås Näringsliv. Partnerskapet som startade 
2006 har samma ursprungsmål idag som då; Att Borås skall bli attraktivare och en bättre plats att Bo, Arbeta och 
Studera, och Besöka. Det gemensamt ägda bolaget BoråsBorås TME AB har hand om besöksperspektivet till staden 
och de andra frågorna aktiveras och samtalas om på SamRådsArenan. Möten där politiker och tjänstemännen till-
sammans med företrädare för näringslivet ses 3-4 gånger per år i syfte att få helhetsbild över framtidsfrågor som 
är viktiga för stadens utveckling.

Partnerskapet bjuder också in till ERFA möten, för kommunala tjänstemän och medlemmar i föreningen att få 
inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Partnerskapet arrangerar även Stadshusmiddag där Gullsaxarna® 
delas ut. Även ansvaret för att Borås Födelsedag och Boråsambassadören vilar på partnerskapet. Alla ovan aktivi-
teter projektleds av personal på BoråsBorås TME AB.

Stadsutveckling med besöksperspektiv
Bolaget har sedan 2014 resurser för att samordna och driva centrumutvecklingsfrågor i staden genom samverkan 
i flödesmätningarna, Purple Flag certifiering och kommunens del i Sommartorsdagarna®. För 2017 kan budgeten 
för dessa behöva höjas med 100 000 kr, idag ej finansierat förslag.

Borås 400 års jubileum
Under 2017 kommer bolaget, efter att ha genomfört projektet ”Borås Växer” ansvara för resultatet som handlar om 
att koordinera och projektleda arbetet inför Borås 400 års jubileum år 2021.

Arbetsmodell
Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antingen är ett besöksmål eller 
en attraktion, det kan vara ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras i Borås, eller det finns en 
person som vill stå värd för ett möte/kongress.

Bedömningen av bolagets insats i respektive projekt beror på hur mycket besökare som förväntas komma till Borås 
och/eller medieeffekten av det. Det ena ökar TEM (Turistekonomisk effekt) och det andra ryktet och omvärldens 
bild av Borås.

Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja denna aktör med fokus på att det leder till fler 
besökare och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelser;

- Ökad turistekonomisk effekt 

- Besökaren upplever Borås som attraktiv plats och får ett bra bemötande.
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Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering, paketering av stadens innehåll och att detta mark-
nadsförs i olika kanaler, bland annat i Borås Turistbyrå och boras.com, som vi själva äger och styr. Andra kanaler 
kan vara annonser, trycksaker och distribution av dessa.

Borås Convention Bureau är en del av bolaget och arbetar aktivt med att få kongresser och möten till Borås. Dessa 
möten cirkulerar ofta i Sverige och finns inom högskolevärlden, läkar- och vårdområdena, de kommunala och 
politiska förbunden och inom forskning. Intresset för Borås ökar och och en att ha en anpassad arena för dessa 
möten och kongress kräver ett modern och funktionell möteshus. Fokusområdena för kongresser och möten följer 
de profilområden som staden har.

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås Kongresscenter AB vars uppgift är att bevaka husets funktion och flöde samt att 
hitta bäst lämpade driftsoperatör. Arbetet med dessa uppgifter kommer att intensifieras under 2017. 

Större projekt under 2017
SM-veckan, som vi stod värd för sommaren 2014, har vi vunnit tillbaka till Borås och under en vecka kommer ännu 
fler sporter genomföra sin SM-tävlingar i Borås. Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen ska vi slå nya 
rekord!

Under 2017 kommer vi under hösten att genomföra och bekosta No Limit®. Vi utökar den tillsammans med kultur-
förvaltningen genom att förlänga den, skapa mer festivalkänsla och komplettera med fler konstformer. 

Utvecklingsområden 2017
Övergripande målet för verksamheten under kommande år är att utöka samarbete och samverkan med de aktörer 
och verksamheter som är besöksanledningar till Borås, samt utvecklavärdskapet till de som besöker Borås. Vårt 
samarbete med Borås Djurpark fortsätter att utvecklas under året. 

Turistbyråns roll och omvärld kommer att påverka var och hur vi möter framtidens besökare, under året kommer 
vi att ha fokus på hur framtidens turistbyrå ser ut i  digitaliseringens framfart. Även marknadsföringsstrategier och 
kommunikationen mot besökare förändras från demografiska segment till drivkraftssegment. 

Bolaget är nu inne i ny fas, där gått från att ”bara” stötta projekt till att få mer fördjupade relationer och vara stöd 
för även utveckling av besöksnäringen och stadsutveckling från ett besökarperspektiv.

BUDGET 2017

    
 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017
    
Rörelsens intäkter    
BoråsBorås Näringslivs ek. förening 1 100 000 900 000 900 000 900 000
Hyresintäkter 100 000 100 000 100 000 100 000
Övriga intäkter 3 207 669 835 000 1 856 639 996 360
Försäljning biljetter provision ingår i ovan ingår i ovan ingår i ovan 350 000
Försäljning Borås Turistbyrå ingår i ovan ingår i ovan ingår i ovan 155 000
      
Summa intäkter: 4 407 669 1 835 000 2 856 639 2 501 360

    
Rörelsens kostnader    
Inköpskostnader    1 000 000 100 000
Övriga kostnader Borås Turistbyrå 1 467 543 900 000 ingår i ovan 1 100 000
Personalkostnader 10 023 218 9 608 000 10 371 313 10 444 606
Hyreskostnader 776 000 790 000 790 016 775 000
Administrativa kostnader 2 536 626 2 200 000 2 202 910 2 000 000
Projektkostnader 5 411 866 4 587 000 4 862 170 5 965 000
Borås Kongresscenter AB  1 500 000 536 643 1 500 000

Summa rörelsekostnader: 20 215 253 19 585 000 19 763 052 21 884 606

    
Rörelseresultat före avskrivningar  15 807 584 17 750 000 16 906 413 19 383 246
Avskrivningar: 235 607 250 000 234 443 233 861

Rörelseresultat efter avskrivningar  16 043 191 18 000 000 17 140 856 19 617 107
Räntekostnader: 37 890 60 000 10 629 15 000

Resultat efter finansiella kostnader 16 081 081 18 060 000 17 151 485 19 632 107
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BUDGET 2017

    
 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017
    
Rörelsens intäkter    
BoråsBorås Näringslivs ek. förening 1 100 000 900 000 900 000 900 000
Hyresintäkter 100 000 100 000 100 000 100 000
Övriga intäkter 3 207 669 835 000 1 856 639 996 360
Försäljning biljetter provision ingår i ovan ingår i ovan ingår i ovan 350 000
Försäljning Borås Turistbyrå ingår i ovan ingår i ovan ingår i ovan 155 000
      
Summa intäkter: 4 407 669 1 835 000 2 856 639 2 501 360

    
Rörelsens kostnader    
Inköpskostnader    1 000 000 100 000
Övriga kostnader Borås Turistbyrå 1 467 543 900 000 ingår i ovan 1 100 000
Personalkostnader 10 023 218 9 608 000 10 371 313 10 444 606
Hyreskostnader 776 000 790 000 790 016 775 000
Administrativa kostnader 2 536 626 2 200 000 2 202 910 2 000 000
Projektkostnader 5 411 866 4 587 000 4 862 170 5 965 000
Borås Kongresscenter AB  1 500 000 536 643 1 500 000

Summa rörelsekostnader: 20 215 253 19 585 000 19 763 052 21 884 606

    
Rörelseresultat före avskrivningar  15 807 584 17 750 000 16 906 413 19 383 246
Avskrivningar: 235 607 250 000 234 443 233 861

Rörelseresultat efter avskrivningar  16 043 191 18 000 000 17 140 856 19 617 107
Räntekostnader: 37 890 60 000 10 629 15 000

Resultat efter finansiella kostnader 16 081 081 18 060 000 17 151 485 19 632 107
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Finansiering
Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. Budgetförslaget för 
år 2017 är ett koncernbidrag på 19 632 107 kr samt 900 000 kr som erhålls av Borås Näringsliv.  

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås kongresscenter AB som ej aktiverats fullt ut under 2016 på grund av förseningar 
i projektet. Samtliga kostnader i dotterbolaget kommer att tas löpande i BoråsBorås TME AB och beräknas enligt 
budget 2017 uppgå till totalt 1 500 000 kr.

Investeringsbehov
Inga nya investeringar planeras under 2017.

Kreditlimit
Idag har BoråsBorås TME AB en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner.

Antagen vid styrelsemöte 2016-10-28

Ulf Olsson, styrelseordförande   Helena Alcenius, verkställande direktör 
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Finansiering
Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. Budgetförslaget för 
år 2017 är ett koncernbidrag på 19 632 107 kr samt 900 000 kr som erhålls av Borås Näringsliv.  

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås kongresscenter AB som ej aktiverats fullt ut under 2016 på grund av förseningar 
i projektet. Samtliga kostnader i dotterbolaget kommer att tas löpande i BoråsBorås TME AB och beräknas enligt 
budget 2017 uppgå till totalt 1 500 000 kr.

Investeringsbehov
Inga nya investeringar planeras under 2017.

Kreditlimit
Idag har BoråsBorås TME AB en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner.

Antagen vid styrelsemöte 2016-10-28

Ulf Olsson, styrelseordförande   Helena Alcenius, verkställande direktör 
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ÄGARDITREKTIV

Bolaget har under året fått nytt ägardirektiv. Dessa nedan är antagna av  
Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17 samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31. 

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
-   driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom  
  vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling främst  
 inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, skapa tillväxt, 
 förnyelse och företagsutveckling  lokalt och regionalt.

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493

2

BOLAGSORDNING 

SYFTET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det centrum som skapas i Simonsland 
för vetenskap, kultur, innovation och handel, där förutsättningar ska ges för olika  
aktörer att utveckla verksamheter inom dessa områden och där samordning ska  
befrämjas mellan näringslivet, staden och högskolan. Syftet är att stärka innovations-
miljön i Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling främst 
inom textil och mode men även inom andra områden.

FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i 
Simonsland genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i  
Simonslands gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile & 
Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kultur, innovation 
och handel som bedrivs i Simonsland.
 
Ägaröversyn 
Under 2016 har en översyn av bolaget från ägarnas sida, i syfte att se om det finns  
synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Per dags dato finns ett förslag  
presenterat för politiken men inga beslut.
 
Projektet ”Dressed for success”
Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomför ett projekt kallat 
”Dressed for sucess” finansierat av Västra Götalandsregionen med förslag på hur  
samverkan kan ske effektivast. En vision för huset har också processats fram och  
antogs på senaste styrelsemöte 2016-10-26.

Visionen för Textile Fashion Center som funktion:
 ”Europas ledande science park inom textil och mode”
 
2017
I väntan på beslut från ägarna och implementering av ”Dressed for sucess” lämnar  
bolagets styrelse en budget som bygger på samma verksamhetsinriktning som i fjol.

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493

3
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BOLAGSORDNING 
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synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Per dags dato finns ett förslag  
presenterat för politiken men inga beslut.
 
Projektet ”Dressed for success”
Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomför ett projekt kallat 
”Dressed for sucess” finansierat av Västra Götalandsregionen med förslag på hur  
samverkan kan ske effektivast. En vision för huset har också processats fram och  
antogs på senaste styrelsemöte 2016-10-26.

Visionen för Textile Fashion Center som funktion:
 ”Europas ledande science park inom textil och mode”
 
2017
I väntan på beslut från ägarna och implementering av ”Dressed for sucess” lämnar  
bolagets styrelse en budget som bygger på samma verksamhetsinriktning som i fjol.

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493

3
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BUDGET 2017

 Utfall helår  
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Intäkter: 240 000 120 000
Försäljning möten/konferens 1 815 489 1 400 000 1 720 000
Nettoomsättning 1 815 489 1 640 000 1 840 000
Kostnader möten/konferens -1 259 063 -700 000 - 1 222 000
Bruttovinst 1 556 426 940 000 618 000 

Övriga rörelseintäkter (fakturerade hyror och löner) 112 000 
Bruttovinst 2 730 000

Kostnader:
Personalkostnader -1 649 134 -3 044 000 -3 100 000
Hyreskostnader gula zonen -4 206 651 -4 200 000 -4 328 621
Hyra kontor 0 -250 000 -25 000
Kostnader gula zonen (städ, securitas, post, besöksräknare) 0 -400 000 -457 709
Övriga admin kostnader -2 357 795 -590 000 -540 414

Aktiviteter och projekt 0 -700 000 -800 000 
Kostnader totalt 0 -9 190 000 -9 251 744

Ack rörelseresultat -7 657 154 -8 250 000 -8 521 744
Avskrivning inventarier -377 548 -400 000 -420 256
Beräknat resultat efter avskrivningar -8 034 702 -8 650 000 -8 942 000

Finansiella kostnader (ränta internetbanken) -30 298 -50 000 -8 000
Beräknat resultat före skatt -8 065 000 -8 700 000 -8 950 000

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493

4
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Inkubatorn i Borås AB 
Henrik Jansson, VD 

En inkubator i världsklass 

Verksamhetsplan 2017 
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Verksamhetsidé 
 

Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva* företag och bidra till 
ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag 
ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.  

 
Inkubatorn är marknadskompletterande 
 
Inkubatorn konkurrerar inte med befintliga företag inom affärsutveckling då våra kunder 
initialt har liten eller ingen betalningsförmåga. 
 
Inkubatorn är en kommersiell verksamhet utan vinstintresse 
 
Inkubatorn skall inte generera vinst till ägarna. Avkastning till ägare och finansiärer sker 
genom att kundföretagen, över tid genererar skattemedel som överstiger Inkubatorns 
kostnader, som i huvudsak finansieras av olika offentliga aktörer. Om Inkubatorn, till 
följd av investeringar i kundföretag, genererar vinst skall denna återinvesteras i 
verksamheten. 
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Verksamhetsidé 
 

Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva* företag och bidra till 
ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag 
ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.  

 
Inkubatorn är marknadskompletterande 
 
Inkubatorn konkurrerar inte med befintliga företag inom affärsutveckling då våra kunder 
initialt har liten eller ingen betalningsförmåga. 
 
Inkubatorn är en kommersiell verksamhet utan vinstintresse 
 
Inkubatorn skall inte generera vinst till ägarna. Avkastning till ägare och finansiärer sker 
genom att kundföretagen, över tid genererar skattemedel som överstiger Inkubatorns 
kostnader, som i huvudsak finansieras av olika offentliga aktörer. Om Inkubatorn, till 
följd av investeringar i kundföretag, genererar vinst skall denna återinvesteras i 
verksamheten. 

 
 

Likt Wolfgang Pichler… 

 

…förbereder vi våra kunder inför deras utmaningar. Vi stöttar dem längs vägen och ger dem 
både näring och väsentlig information, när det behövs. Vi hjälper dem att utvärdera 
resultatet av deras ansträngningar och förbättrar de delar som kan bli bättre inför nästa 
utmaning. Vi delar deras engagemang och vi stöttar dem när det går tungt. Vi delar deras 
glädje när de når framgång och deras besvikelse i motgång. Våra kunders framgång är helt 
enkelt vår framgång! 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  26 jan

u
ari 2017

B 248

Affärsidé    
Inkubatorn erbjuder innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett 
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.  
 
 
Kvalitetssäkrad process med tydliga, mätbara mål 
Leverans till kund sker genom vår kärnprocess med till hörande stödprocesser. 
 
 
 
 
 
 
Stödprocesser? 
 
 
 
 

140 16 nya / år - ca 30 rullande 6 
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Affärsidé    
Inkubatorn erbjuder innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett 
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.  
 
 
Kvalitetssäkrad process med tydliga, mätbara mål 
Leverans till kund sker genom vår kärnprocess med till hörande stödprocesser. 
 
 
 
 
 
 
Stödprocesser? 
 
 
 
 

140 16 nya / år - ca 30 rullande 6 

Kärnprocess i delar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 timma Alumni 6 – 24 månader 2 – 6 månader 

Möta 

Identifiera 

Skissa Pitcha 

Beskriv förutsättningar 

                          Teknik, Marknad,  

10 h/vecka 

                        Närvaro på träffar, 

Engagemang  
från kund 

Spika Skala 

Verifiera och kommersialisera 

20 h/vecka 40 h/vecka 

Exit 

Ambassadör 

Organisation, Ekonomi 

event och på kontoret  
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Erbjudande - Kärnprocess 
 
Inkubatorn erbjuder stöd inom områdena Sälj/Marknad, Produkt/Tjänst, 
Organisation/Struktur, Ekonomi/Finansiering samt Hållbarhet*. Inom ramen för 
Inkubatorns kärnprocess erbjuds bland annat följande:  
 
 Affärsutveckling - En kvalitetssäkrad process* med affärsmodellering, målsättning, 

strategi(er), projektplanering och uppföljning, anpassad till varje kundföretag.  
 Individuell affärsutveckling - En personlig affärsutvecklare som med kompetens och 

stort engagemang ger stöd och inspiration; i snitt 160 timmar per år. 
 Finansiering – Tillgång till, och förberedelse för kontakt med offentliga och privata 

finansiärer, inklusive InkInvest AB som endast investerar i bolag som blir, är eller har 
varit kunder till Inkubatorn. 

 Struktur – Vi stöttar med bolagsformalia och etablering av arbetsrutiner etc. 
 Organisation – Organisationsutveckling, resursförsörjning och rekryteringsstöd, inkl. 

hållbarhetsperspektivet  
 Styrelsestöd - Vi organiserar, strukturerar samt deltar i styrelsearbetet. 
 Nätverk – Omfattande nätverk med specifik marknadskompetens och kontakter, 

särskilt inom Textil- och Modeindustrin. 
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Erbjudande - Kärnprocess 
 
Inkubatorn erbjuder stöd inom områdena Sälj/Marknad, Produkt/Tjänst, 
Organisation/Struktur, Ekonomi/Finansiering samt Hållbarhet*. Inom ramen för 
Inkubatorns kärnprocess erbjuds bland annat följande:  
 
 Affärsutveckling - En kvalitetssäkrad process* med affärsmodellering, målsättning, 

strategi(er), projektplanering och uppföljning, anpassad till varje kundföretag.  
 Individuell affärsutveckling - En personlig affärsutvecklare som med kompetens och 

stort engagemang ger stöd och inspiration; i snitt 160 timmar per år. 
 Finansiering – Tillgång till, och förberedelse för kontakt med offentliga och privata 

finansiärer, inklusive InkInvest AB som endast investerar i bolag som blir, är eller har 
varit kunder till Inkubatorn. 

 Struktur – Vi stöttar med bolagsformalia och etablering av arbetsrutiner etc. 
 Organisation – Organisationsutveckling, resursförsörjning och rekryteringsstöd, inkl. 

hållbarhetsperspektivet  
 Styrelsestöd - Vi organiserar, strukturerar samt deltar i styrelsearbetet. 
 Nätverk – Omfattande nätverk med specifik marknadskompetens och kontakter, 

särskilt inom Textil- och Modeindustrin. 
 
 
 

Erbjudande - Stödprocesser 
 
Som komplement till vår erbjudande inom vår kärnprocess erbjuder vi följande 
stödprocesser: 
 
 Kontor – 1 600 kvadratmeter anpassade kontor och mötesrum i Textile Fashion 

Center med tillhörande kontorstjänster.  
 Marknadsföring – Via Inkubatorns marknadskanaler och med stöd av Inkubatorns 

kommunikatör. 
 Evenemang - Träffar, tävlingar, utbildningar och seminarier. 
 Specialistkompetens - inom bl.a. textil, juridik, ekonomi, IT, IP via Inkubatorns 

partners.  
 Prototype Factory – Egen systudio, samt tillgång till labb och komplett textilverkstad i 

Textile Fashion Center för snabb prototyptillverkning.  
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För att säkerställa leverans till kund, oavsett vem kunden möter, följer vi en 
processbeskrivning där varje moment och verktyg kopplat till affärs-
utvecklingsprocessens faser framgår. Härigenom kan vi både förklara för 
kunder hur vi arbetar, samtidigt som inget missas! 
 
Under den tid företaget deltar i Inkubatorprocessen skall det hinna 
färdigställa den initiala produktutvecklingen, skapa en initial organisation 
med bra kompetensbredd, lansera produkten på minst en marknad samt 
skapa positivt kassaflöde (alternativt ha varaktig finansiering). Vidare skall 
bolaget ha en tydlig tillväxtstrategi genom vilken bolaget klarar att växa på 
egen hand. 
 
 
Segmentering: Målgrupp  
Drivande innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag som söker en partner 
för att utveckla sin affärsidé eller sitt företag i syfte att nå snabb kommersiell 
marknadsetablering på en marknad med tillväxtpotential. Fem år efter Exit skall bolagen 
kunna omsätta minst 20 MSEK och kunna var minst 8 anställda. 

Dessa människor finns i nätverken kring Högskolan i Borås, Smart Textiles, 
Drivhuset, IUC, Connect, Almi, Marketplace Borås, banker, redovisningsbyråer, 
partners, SP, näringslivskontoren i Sjuhärad, Västsvenska Handelskammaren, 
Borås Industri och Handelsklubb, samt i det omgivande näringslivet i regionen.  

Utöver ovan nätverk finns dessa människor främst i nätverken krig 
Textilhögskolan, Marketplace Borås, Swedish Fashion Council, ASFB, Swedish 
Fashion Talent, Show up Fashion Award, Fresh Fish, Modemässor m fl. 

 

Urvalskriterier  
Teamet    Affärscaset 

Driven entreprenör!   Tydligt definierad och realiserbar affärsidé  
Team om minst två personer   Nytt, väsentligt bättre erbjudande 
Kund- och marknadsinriktade   Kundnytta skall kunna verifieras och kvantifieras 
Relevant erfarenhet   Konkurrensfördel över tid  
Eget ekonomiskt risktagande  Skalbart  
Avstämning minst 1 gång/mån Realistisk projektplan och likviditetsbudget 
     Kapitalbehovet definierat 
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Dessa människor finns i nätverken kring Högskolan i Borås, Smart Textiles, 
Drivhuset, IUC, Connect, Almi, Marketplace Borås, banker, redovisningsbyråer, 
partners, SP, näringslivskontoren i Sjuhärad, Västsvenska Handelskammaren, 
Borås Industri och Handelsklubb, samt i det omgivande näringslivet i regionen.  

Utöver ovan nätverk finns dessa människor främst i nätverken krig 
Textilhögskolan, Marketplace Borås, Swedish Fashion Council, ASFB, Swedish 
Fashion Talent, Show up Fashion Award, Fresh Fish, Modemässor m fl. 
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Teamet    Affärscaset 

Driven entreprenör!   Tydligt definierad och realiserbar affärsidé  
Team om minst två personer   Nytt, väsentligt bättre erbjudande 
Kund- och marknadsinriktade   Kundnytta skall kunna verifieras och kvantifieras 
Relevant erfarenhet   Konkurrensfördel över tid  
Eget ekonomiskt risktagande  Skalbart  
Avstämning minst 1 gång/mån Realistisk projektplan och likviditetsbudget 
     Kapitalbehovet definierat 
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Inkubatorn i Borås positionerar sig som den mest värdeskapande affärsutvecklingspartnern i 
Sjuhärad, och nationellt inom områdena Teknisk Textil och Mode. 

Genom att kommunicera goda exempel, tillgång till utvecklingskapital, erfarna 
affärsutvecklare, nödvändig infrastruktur samt ett omfattande nätverk inom framförallt 
Teknisk Textil och Mode, är målsättningen att bli ”top-of-mind” hos vår målgrupp. Våra 
varumärken och erbjudande skall vara både välkända och erkända!  

Medan INK i första hand arbetar regionalt, utgör ModeINK en nationell plattform för 
entreprenörer och företagare inom design och mode.  

Strategi i korthet 
Inkubatorn i Borås skall: 

  attrahera drivande företagare genom aktiv och uppsökande 
marknadskommunikation 

  erbjuda kvalificerad affärsutveckling genom kompetent personal 
  erbjuda tillgång till utvecklingskapital såsom bidrag, lån och ägarkapital 
  erbjuda expertkompetens via utvalda tjänstelevererande partners  
  vara Sveriges ledande Inkubator inom Teknisk Textil och Mode 

  samverka och samarbeta med omgivande nätverk till förmån för våra kunder 
  tydligt kommunicera uppnådda resultat 

 
Inkubatorns stöd till sina kunder skall vara långsiktigt, vilket innebär att vi gärna ser att 
samarbetet med våra kunder sträcker sig över flera år. I syfte att kunna erbjuda detta, 
måste inkubatorn aktivt arbeta för att säkra både varaktig finansiering och kompetens. 
 

Inkubatorns alumniföretag 

 
 
 
Inkubatorns framgång mäts genom följande KPI:er  
  Antal bolag som har exiterats ur inkubatorsprocessen 
  Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
  Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
  Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

 skall fem år efter exit kunna 
omsätta minst 20 MSEK och ha 
minst åtta anställda. 

 

 

 

 betalar skatter och sociala avgifter 
som ger mångfaldig avkastning på 
de offentliga medel som investeras 
i Inkubatorns verksamhet 
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  samverka och samarbeta med omgivande nätverk till förmån för våra kunder 
  tydligt kommunicera uppnådda resultat 

 
Inkubatorns stöd till sina kunder skall vara långsiktigt, vilket innebär att vi gärna ser att 
samarbetet med våra kunder sträcker sig över flera år. I syfte att kunna erbjuda detta, 
måste inkubatorn aktivt arbeta för att säkra både varaktig finansiering och kompetens. 
 

Inkubatorns alumniföretag 

 
 
 
Inkubatorns framgång mäts genom följande KPI:er  
  Antal bolag som har exiterats ur inkubatorsprocessen 
  Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
  Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 
  Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med 

 skall fem år efter exit kunna 
omsätta minst 20 MSEK och ha 
minst åtta anställda. 

 

 

 

 betalar skatter och sociala avgifter 
som ger mångfaldig avkastning på 
de offentliga medel som investeras 
i Inkubatorns verksamhet 
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*Definitioner 
Vår vision, ”En inkubator i världsklass”, innebär för oss att vi varje år skall examinera minst 6 
företag ur vår affärsutvecklingsprocess som skall ha potential att fem år senare omsätta 
minst 20 MSEK och ha minst åtta anställda. 

”Kunskapsintensiva företag” skapar nytta genom att använda medarbetares kunskap för att 
lösa kunders problem, där just problemet och levererad kundnytta är i fokus. Prissättningen 
av företagens tjänster och produkter är värdebaserad, inte kostnads- eller tidsbaserade. 

Med ”Hållbarhet” avser vi ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 
 
Med ”Kvalitetssäkrad process” menar vi att det finns tydliga milstolpar kopplad till varje 
processteg som säkerställer utvecklingen i varje unikt kundföretag. 
 
”Skalbara företag” karaktäriseras av att de antingen har en affärsmodell där intäkterna ökar 
oproportionellt mycket i förhållande till kostnaden när bolaget växer, eller har en 
tillverkningsprocess där marginalkostnaden för ytterligare producerade produkter minskar 
drastiskt i takt med produktionsökning (vanligast inom mjukvaruföretag). 

 

Resultatm
ål/affärsom

råde 2017  
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  70 
 

70 
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  35 
 

35 
Skissa  

 
    8 

 
  8 
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    3 
 

  3 
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Resultatmål/affärsområde 2017  
INK  MODEINK   

Inflöde    70  70 
Möta    35  35 
Skissa       8    8 
Exit      3    3 
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Budget OBS!! INTE UPPDATERAD 
 

Inkubatorn i Borås  
En del av Borås Stad 
  

 Budget 2016 
Rörelsens intäkter   
Västra Götalandsregionen       3 000 000 kr  
Borås Stad      2 000 000 kr  
Vinnova      1 200 000 kr  
Högskolan i Borås      1 100 000 kr  
Borås Regionen          935 000 kr 
Tillväxtverket                      0 kr  
Sparbanksstiftelsen          100 000 kr  
Borås Science Park          250 000 kr  
Övriga fakturerade intäkter      1 214 200 kr  
Summa intäkter      9 799 200 kr  
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Rörelsens kostnader Budget 2016 

Råvaror och förnödenheter   
Lokal- o fastighetskostnader -    2 255 000 kr  
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -       252 000 kr  
Kostnader för transportmedel och resor -       451 500 kr  
Reklam, PR och övriga försäljningskostnader -       190 000 kr  
Kontorsmaterial och trycksaker -          80 000 kr  
Tele och post -          92 000 kr  
Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader -       140 000 kr  
Konsultkostnader -       230 000 kr  
Övriga externa tjänster och kostnader -       583 000 kr  
Personalkostnader -    5 456 761 kr  
Avskrivningar -          20 000 kr  
Övriga rörelsekostnader  

Summa kostnader -    9 750 261 kr  

Rörelseresultat            48 939 kr  
Ränteintäkter och liknande poster  
Räntekostnader och liknande poster                      -   kr  
Resultat efter fin. intäkter och kostnader            48 939 kr  
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Inkubatorn i Borås En del av Borås Stad

Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017

Rörelsens intäkter

Västra Götalandsregionen 2 900 591 kr         2 900 000 kr      3 050 000 kr     3 000 000 kr       

Borås Stad 600 000 kr            2 000 000 kr      1 200 000 kr     2 400 000 kr       

Vinnova 1 000 000 kr         1 200 000 kr      1 200 000 kr     1 200 000 kr       

Högskolan i Borås 1 100 000 kr         1 100 000 kr      1 100 000 kr     1 100 000 kr       

Borås Regionen 600 000 kr            935 000 kr         365 000 kr        330 000 kr          

Nordic Buzz Tillväxtverket -  kr                    -  kr                 -  kr                 500 000 kr          

Sparbanksstiftelsen -  kr                    100 000 kr         30 000 kr           -  kr                   

Borås Science Park 365 000 kr            350 000 kr         340 000 kr        100 000 kr          

Heliospectra Aktier 886 942 kr            -  kr                 495 000 kr        -  kr                   

BSTF -  kr                    -  kr                 200 000 kr        -  kr                   

Övriga fakturerade intäkter 1 138 055 kr         1 214 200 kr      1 363 000 kr     1 737 400 kr       

Summa intäkter 8 590 588 kr        9 799 200 kr     9 343 000 kr     10 367 400 kr    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Lokal- o fastighetskostnader 2 214 492 kr-         2 255 000 kr-  2 365 000 kr- 2 260 000 kr-       

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial 153 122 kr-            252 000 kr-     198 000 kr-        220 000 kr-          

Kostnader för transportmedel och resor 262 626 kr-            451 500 kr-     344 000 kr-        471 500 kr-          

Reklam, PR och övriga försäljningskostnader 270 964 kr-            190 000 kr-     470 000 kr-        350 000 kr-          

Kontorsmaterial och trycksaker -  kr                    80 000 kr-       -   kr -  kr                   

Tele och post 71 080 kr-              92 000 kr-      89 000 kr-           92 000 kr-            

Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader 107 589 kr-            140 000 kr-     63 000 kr-           140 000 kr-          

Konsultkostnader 358 000 kr-            230 000 kr-     242 000 kr-        235 000 kr-          

Övriga externa tjänster och kostnader 305 135 kr-            583 000 kr-     329 000 kr-        543 000 kr-          

Personalkostnader 4 432 285 kr-         5 456 761 kr-  4 972 000 kr-     6 011 008 kr-       

Avskrivningar 24 800 kr-              20 000 kr-           20 000 kr-           20 000 kr-            

Övriga rörelsekostnader 192 266 kr-            

Summa kostnader 8 392 359 kr-        9 750 261 kr-     9 092 000 kr-     10 342 508 kr-    

Rörelseresultat 198 229 kr            48 939 kr           251 000 kr        24 892 kr            

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 1 665 kr                -  kr                 2 000 kr             1 000 kr               

Räntekostnader och liknande poster 250 kr-                    -  kr                 1 000 kr-             1 000 kr-               
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader 199 644 kr            48 939 kr           252 000 kr        24 892 kr            

C:\Users\mw672\AppData\Local\Temp\DCANAFQAHE.xls\Budget Prognos 2015--2017\\2016-11-25\mno
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Inkubatorn i Borås En del av Borås Stad

Budget 2017

Västra Götalandsregionen 

Borås Stad

Vinnova

Högskolan i Borås

Borås Regionen

Nordic Buzz Tillväxtverket 

Borås Science Park

Övriga fakturerade intäkter

Summa intäkter

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

Kostnader för transportmedel och resor

Reklam, PR och övriga försäljningskostnader

Kontorsmaterial och trycksaker

Tele och post

Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader

Konsultkostnader

Övriga externa tjänster och kostnader

Personalkostnader

Summa kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
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Inkubatorn i Borås En del av Borås Stad

Budget 2017

Västra Götalandsregionen 

Borås Stad

Vinnova

Högskolan i Borås

Borås Regionen

Nordic Buzz Tillväxtverket 

Borås Science Park

Övriga fakturerade intäkter

Summa intäkter

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

Kostnader för transportmedel och resor

Reklam, PR och övriga försäljningskostnader

Kontorsmaterial och trycksaker

Tele och post

Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader

Konsultkostnader

Övriga externa tjänster och kostnader

Personalkostnader

Summa kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar

Rörelseresultat efter  avskrivningar

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster

Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
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3 000 000 kr                  

2 400 000 kr                  

1 200 000 kr                  

1 100 000 kr                  

330 000 kr                     

500 000 kr                     

100 000 kr                     

1 737 400 kr                  

10 367 400 kr              

2 260 000 kr-                  

220 000 kr-                     

471 500 kr-                     

350 000 kr-                     

-  kr                            

92 000 kr-                       

140 000 kr-                     

235 000 kr-                     

543 000 kr-                     

6 011 008 kr-                  

10 322 508 kr-              

44 892 kr                      
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20 000 kr-                       

24 892 kr                      

1 000 kr                         

1 000 kr-                         

24 892 kr                      
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Annica Larsson, 033-44 20 43  2016-10-24 
 
 
 

AB Bostäders verksamhetsplan för 2017-2019 
 
AB Bostäders roll i staden 
 
AB Bostäder i Borås är sedan länge en viktig aktör för Borås Stad och dess utveckl-
ing. De kundenkäter vi genomför varje år visar att hos oss vill man bo och man är 
nöjda med oss som hyresvärdar. Det antal personer som väljer att stå i vår bo-
stadskö växer för varje dag. Vi har i september 2016 passerat 30 000 i antal. 
 
Detta är den sanning vi önskar höra och till viss del är den sann. Det som grusar vår 
tillvaro är den enorma bostadsbrist som råder i staden! Det bor fler och fler i våra lä-
genheter under osunda villkor och den svarta handeln med lägenheter, rum eller en 
sovplats ökar stadigt. Våra lägenheter, fastigheter, grönområden osv slits i en takt 
som gör att vi inte hinner eller orkar återställa till ursprungligt skick. 
 
Av de över 30 000 personer som står i vår kö är mer än 12 000 aktivt sökande och vi 
har aldrig haft färre omflyttningar i bolagets historia än vi har just nu. En stor del av 
Borås stads befolkningsökning hamnar hos oss. Trycket på fler bostäder ökar och vi 
ser att befolkningen ökar mer i våra områden än genomsnittet i Borås. 
 
Vi vill vara en stark och aktiv aktör på Borås bostadsmarknad och för att kunna vara 
det har vi stärkt vår balansräkning genom en försäljning av 3 områden, totalt 911 lä-
genheter, per 1 mars i år. Försäljningen innebär att bolaget gör en reavinst på drygt 
350 mkr. Försäljningen skall möjliggöra att vi i framtiden ska kunna investera i fler ny-
byggnationer samt fortsätta underhålla våra kvarvarande fastigheter. 
 
Efter årsskiftet var 36 nyproducerade lägenheter på Tunnlandsgatan klara för inflytt 
och strax före semestern stod 11 radhus färdigställda på Ringargatan. Det är den ny-
produktion vi har under år 2016. För år 2017 är våra orderböcker tomma. 
 
Vi har under året gått in som delägare i Fastighets AB Viskaholm. Bolaget äger områ-
det som tidigare varit Borås Wäfveris huvudkontor. Men för att vi ska kunna spela en 
betydande roll i utvecklingen av Borås behöver vi mark att bygga på. När beslut om 
dragningen av Götalandsbanan föreligger, kan det innebära att vissa områden kan 
detaljplaneras. Vi har för avsikt att vara med där. Under tiden förtätar vi på våra egna 
områden, men det kostar mycket av vårt resultat.  
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Underhåll  
 
Vi som bolag har tonat ner pratet om det så kallade underhållsberget. Vi har under 
många år satsat mycket tid och pengar på att skapa bra skalskydd på våra fastig-
heter. Vi har även de senaste åren genomfört ett stort antal badrumsrenoveringar för 
att minimera vattenskador som är kostsamma att reparera. Kök och övriga utrymmen 
har fått stå tillbaka under denna tid och vi ser nu att det är där vårt underhållsbehov 
kommande år finns. 
 
Inför detta år fick vi en hyreshöjning på 0,59 procent från den 1 januari. Inför nästa år 
vänta återigen svåra förhandlingar. Hyresgästföreningen har i olika uttalanden sagt 
att det inte behövs några höjningar av hyran. Vi ser att vi har kostnadsökningar även 
inför 2017, och som tidigare år stiger kostnaden för vatten. 
 
 

Utvecklingen av företagets ekonomi 
 
Vi har under de senaste åren investerat kraftigt. Vi har tidigare haft en relativ hög takt 
på nyproduktionen och vi har årligen genomfört flera olika standardhöjningar, vilket 
innebär ökade kostnader för avskrivningar. 
 
Vår historia med mycket outhyrt och därmed sämre resultat, senast på 90-talet, inne-
bar att bolaget inte gjorde avskrivningar på sina investeringar i den takt som vi borde 
gjort. Med låga avskrivningar historiskt har vi höga oavskrivna värden kvar, även på 
de komponenter vi byter ut. Med de nya redovisningsreglerna K3 innebär detta att vi 
numera redovisar utrangeringskostnader vid komponentbyten. 
 
Våra standardhöjande åtgärder genererar höjda hyror och är ett bra tillskott till resul-
tatet. Samtidigt innebär åtgärderna ökade avskrivningar och ökade räntekostnader, 
om vi inte kan finansiera åtgärderna via kassaflödet. 
 
Dagens resultat är för lågt, vi behöver tjäna mer pengar! Vi har under året sålt 3 om-
råden för att stärka vår balansräkning men de sålda områdena genererade ett positivt 
resultat vilket vi kortsiktigt inte kan återskapa. 
  
Vi behöver bygga och vi vill bygga men eftersom vi inte får del av stadens mark väljer 
vi att förtäta på våra egna områden. Med tanke på gamla oavskrivna värden på de 
hus som vi väljer att utrangera kommer bolaget att redovisa ett negativt resultat i bud-
geten för år 2017. Vi har ett resultat på 13,8 mkr före utrangeringskostnader, som be-
räknas till 23,3 mkr, vilket ger ett resultat före skatt på -9,5 mkr. Långsiktigt behöver 
vi redovisa ett resultat i bolaget på 35-40 mkr efter utrangeringar. 
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Prioriterade uppgifter under 2017 
 
I den vision som vi tog fram under 2013 och som följer stadens vision 2025, har vi 
som övergripande mål ”Det bästa boendet för Boråsarna!”. 
 
De mål som vi har satt för den kommande den kommande treårsperioden stödjer den 
långsiktiga visionen.  
 
Vi följer upp och sätter nya delmål för att öka vårt serviceindex med 0,5 procenten-
heter under 2017. Vi har startat upp arbetet med att byta vår hemsida till en mer in-
teraktiv hemsida där våra hyresgäster ska kunna kommunicera på enklare sätt med 
oss och även utnyttja fler tjänster som vi kan erbjuda. 
 
Vi fortsätter under 2017 att arbeta med den åtgärdsplan som bolaget har tagit fram 
med anledning av resultaten i den undersökning av den psykosociala arbetsmiljön 
som gjordes hösten 2015. En del av planen är att alla roller i bolaget ska ha en ar-
betsbeskrivning samt att samtliga chefer ska erbjudas chefscoachning. 
 
Tidigare års arbete med att definiera driftnetto kommer vi under 2017 att implemen-
tera och löpande följa upp, både på företagsnivå och på olika områden. 
 
Under 2014 startade vi upp ett framgångsrikt arbete med stadsodlingar. Intresset hos 
våra hyresgäster har inte minskat, tvärt om. Vi kommer att fortsätta detta arbete un-
der 2017 med ytterligare ett område. 
 
Organisatoriskt har vi gjort en justering i våra områdesindelningar, från tidigare 4 om-
råden till 3. Vi har tillsatt alla tjänster i den organisation vi startade i början av 2016 
som innebär ett ökat kundfokus och en förstärkning inom de sociala hållbarhetsfrå-
gorna. 
  
Under 2016 har vi påbörjat arbetet med ett dokumenterat kvalitets-, miljö- och arbetsmil-
jöledningssystem. Under 2017 kommer systemet att finnas på plats och successivt kom-
pletteras med våra huvudprocesser. 
 
Vi kan erbjuda våra hyresgäster en standardhöjning där vi genomför badrumsrenove-
ringar. Det har gått över förväntan och fler väljer en standardhöjning än vi vågade hop-
pas på. Då vi ser att intresse finns ger det oss möjlighet att öka kundernas valmöjlighet, 
både vad gäller standarden på badrum men även erbjuda möjlighet till standardhöjningar 
av kök. 
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Nyproduktion 2017 
 
I bolagets budget 2017 finns 3 nyproduktionsprojekt. 
 
På Hulta torg planerar vi att riva ett av husen runt torget, bygga ett nytt hus anpassat för 
en livsmedelsbutik samt bygga 2 nya hus med ett gemensamt glastrapphus som binder 
ihop husen. Livsmedelsbutiken öppnar i nya lokaler under 2017 och de ca 100 nya lä-
genheterna blir inflyttningsklara 2018. 
 
På Våglängdsgatan lämnar Borås Stad våra lokaler vid årsskiftet. Vi kommer då att 
bygga om lokalerna till lägenheter igen, totalt 31 st med inflytt 2017. 
 
Vi har idag en fastighet på Våglängdsgatan som är i rätt dåligt skick. Vårt förslag till sty-
relsen är att riva huset och istället bygga 4 nya hus med totalt 128 nya lägenheter i olika 
storlekar. Inflytt kommer att ske etappvis under 2018 och 2019. 
 
Dessa 3 nyproduktionsprojekt tär kortsiktigt på bolagets resultat och år 2017 belastas 
med en engångseffekt i form av utrangering på 19,7 mkr. 
 
 
Planering 2018-2019 
 
Vår inriktning under perioden är det fortsatta arbetet i enlighet med vår vision. De tre 
målområdena i vår vision är kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk och eko-
logisk hållbarhet. Våra mål för perioden bygger på dessa målområden. 
 
Vi kommer att fortsätta studera möjligheterna till ytterligare nyproduktion i Borås. Vi är in-
tresserade av att vara med och utveckla regementsstaden. Vi har gått in som delägare i 
Fastighets AB Viskaholm och vi har höga ambitioner att tillsammans med Riksbyggen ut-
veckla detta centrala område. 
 
En förutsättning för fortsatt nyproduktion är att vi har en resultaträkning som tål detta lik-
som att vi behöver en balansräkning som är stark nog att finansiera nyproduktionen. 
 
 
Förslag till budget 2017 
 
Vårt budgetförslag visar en resultatnivå på 13,8 mkr före utrangeringar. De budgeterade 
utrangeringar uppgår till 23,3 mkr vilket innebär ett negativt resultat på -9,5 mkr efter ut-
rangeringar. 
 
Vi behöver långsiktigt nå ett resultat på 30-40 mkr före utrangeringar. Vi får utgå ifrån att 
vi kommer att ha utrangeringskostnader i flera år framöver då vår tidigare låga avskriv-
ningstakt innebär att vi har höga restvärden kvar. I budget 2017 ingår 3 extraordinära ut-
rangeringar. 
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Vi har inför 2017 större kostnadsökningar för vatten och tack vare ett klimatvarmt år 2016 
har vi en kostnadsökning för uppvärmning. Vi räknar med ökade lönekostnader, vi tror att 
löneökningarna kommer att ligga på samma nivå som de senaste åren. Ökad upplåning 
ger ökade finansiella kostnader.  
 
En blygsamt kalkylerad hyreshöjning i budget med 0,5 % för år 2017 ger inte kostnads-
täckning för våra kostnadsökningar. Vis av tidigare års förhandlingar vet vi att vi inte kan 
förvänta oss total kostnadstäckning i kommande års hyresförhandlingar. 
 
Vi räknar med att vår soliditet kommer att uppgå till 18,5 % tack vare försäljningen av 
fastigheter i mars 2016. Det negativa resultatet innebär att räntabiliteten på eget kapital 
sjunker till -1,6 %. Direktavkastningen blir i år 3,8 %, nästa år sjunker den till 3,4 %.  
 
Den justerade soliditeten, som bygger på våra marknadsvärden, beräknas i år uppgå till 
39,6 %. Nästa år sjunker värdet till 38,9 % då nybyggnation ofta har lågt marknadsvärde. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
 

Bokslut Budget Prognos Budget

Samtliga belopp i tkr 2015 2016 2016 2017

Intäkter 510 657 473 355 487 282 480 479

Övriga rörelseintäkter 532 588 1 074 1 112

Kostnader -438 399 -421 056 -427 108 -430 489

Rörelseresultat 72 790 52 887 61 248 51 102

Finansiella intäkter 1 171 900 860 900

Finansiella kostnader -41 618 -33 787 -32 805 -38 167

Resultat före utrangering & reavinst 32 343 20 000 29 303 13 835

Utrangeringar enligt K3 -6 962 -6 742 -7 118 -23 300

Reavinst vid försäljning av fastigheter 0 0 348 256 0

Resultat före skatt 25 381 13 258 370 441 -9 465

Uppskjuten skatteskuld -2 777 0 0 0

Resultat 22 604 13 258 370 441 -9 465

Investeringar under perioden 351 088 179 017 179 017 346 662
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Annica Larsson, 033-44 20 43 2016-10-24 

 

   
Kommunstyrelsen 
 
Borås Stad 
  

 
 
 
 
 

Ansökan om kreditlimit m m för år 2017 i koncernbanken 
 
AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 250 mkr för år 2017, vilket är en 
ökning med 50 mkr.  
 
Vårt behov av ökad kreditlimit beror på att vår investeringstakt ökar. Våra in-
vesteringar år 2016 uppgår i vår prognos till 179,0 mkr och i budget för år 
2017 har investeringarna ökat med 167,7 mkr till 346,7 mkr.  
 
Förutom den nyproduktion vi har planerat för 2017-2019 finns det möjlighet 
att många andra projekt som tidigare har tyckts varit förgävesprojekt nu har 
vaknat till liv. Om det blir verklighet kommer vi att behöva välja eftersom vi 
varken ekonomiskt eller personellt kan hantera denna mängd potentiella pro-
jekt samtidigt.  
 
Finanspolicy 
Styrelsen tog i slutet av 2011 ett beslut som innebär att högst 40 % av räntan 
får förfalla inom ett år och att resterande 60 % efter ett år. Styrelsen har gett 
ledningen ett riskmandat som innebär att upp till 65 % kan förfalla inom ett år 
och så lite som 20 %. Vi redovisar regelbundet till styrelsen låneportfölj och 
räntespridning. 
 
Förutsättningarna har förändrats en hel del sedan beslutet 2011. För närva-
rande har vi ett historiskt lågt ränteläge vilket vi har svårt att utnyttja fullt ut.  
 
Vi föreslår att AB Bostäder får fortsätta att avvika från Borås Stads finansreg-
ler till vidare. Det pågår en översyn av de finansiella reglerna inom Borås 
Stads internbank och där är vi en viktig del med vår stora och växande skuld-
sättning. Om allt går enligt plan kommer nya regler vara implementerade i 
kvartal 1 2017. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
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Verksamhetsplan 
 
 
Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
 
Under 2016 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 300 st. Vi är 
nu uppe i 200 klara badrum. Projektet pågår en bit in på 2018. Utöver badrumsrenoveringarna är 
inga stora underhållsprojekt planerade för 2017. 
 
Nyproduktion 
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av 
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser 
avsätts i ärendet. 
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här 
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder och tänker oss bygga 20 lägenheter i taget. 
Igångsättande av projekt sker tidigast i slutet av 2017, men viktigt att notera, något sådant projekt 
är inte inlagt i den här budgeten. 
 
Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001. 
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår. 
 
Framtid 
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.  
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i 
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
Ekonomi 
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år 
2021. Prognosen innehåller bokslut 2015, prognos för 2016, budget för 2017 samt plan för 2018-
21. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - 
prognos.  
Hyrorna för 2017 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2017.  
 
Lån/limit 
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad 
rekommenderade strategin där ca 50% är bundna på längre sikt. 
Inför nyproduktion ansamlar vi kapital på kontot och ser inte behov av limitändringar under 2017. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 15 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 16 
samt plan 17-21. 
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda där gjorda investeringar 

sedan dess är påförda. 
Följande antaganden är gjorda i övrigt; 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 2,8 % per år 2017-2021. 
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år. 
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Värme höjs med 2 % per år. 
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 4 000 kkr. per år 2017-2021. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 % 

för maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 2,1 % inklusive 

borgensavgift för 2017, därefter höjs den i några steg fram till 2021. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 40. 
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Verksamhetsplan 
 
 
Investeringar, förbättringar och underhåll    
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att 
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet. 
 
Under 2016 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 300 st. Vi är 
nu uppe i 200 klara badrum. Projektet pågår en bit in på 2018. Utöver badrumsrenoveringarna är 
inga stora underhållsprojekt planerade för 2017. 
 
Nyproduktion 
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av 
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser 
avsätts i ärendet. 
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här 
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder och tänker oss bygga 20 lägenheter i taget. 
Igångsättande av projekt sker tidigast i slutet av 2017, men viktigt att notera, något sådant projekt 
är inte inlagt i den här budgeten. 
 
Kvalitets- och miljöarbete  
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001. 
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår. 
 
Framtid 
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.  
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad 
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i 
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget. 
 
Ekonomi 
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år 
2021. Prognosen innehåller bokslut 2015, prognos för 2016, budget för 2017 samt plan för 2018-
21. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR - 
prognos.  
Hyrorna för 2017 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas 
under perioden januari-mars 2017.  
 
Lån/limit 
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad 
rekommenderade strategin där ca 50% är bundna på längre sikt. 
Inför nyproduktion ansamlar vi kapital på kontot och ser inte behov av limitändringar under 2017. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos 
 
Vår plan avser en flerårsprognos.  
 
Förutsättningar för planen: 
-     År 15 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 16 
samt plan 17-21. 
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda där gjorda investeringar 

sedan dess är påförda. 
Följande antaganden är gjorda i övrigt; 
 
 INTÄKTER 
1. Hyror bostäder höjs med 2,8 % per år 2017-2021. 
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år. 
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år. 

 
       KOSTNADER   

1. Värme höjs med 2 % per år. 
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen. 

 
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 4 000 kkr. per år 2017-2021. 
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år. 
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 % 

för maskiner och inventarier. 
 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 2,1 % inklusive 

borgensavgift för 2017, därefter höjs den i några steg fram till 2021. 
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital. 

 
NEDSKRIVNING 
- 
 
SKATTER. 
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden. 
 
ÖVRIGT 
Balanslikviditeten är satt till 40. 
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Resultaträkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021
Tkr

Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 34 872 35 848 36 852 37 884 38 945 40 035
Hyresbortfall-bostäder -50 -50 -50 -50 -50 -50
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 690 704 718 732 747 762
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 0 0 0 0 0 0
Övriga hyresintäkter 650 663 676 690 704 718
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 630 643 655 669 682 696
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 36 792 37 808 38 852 39 925 41 027 42 160

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 2 300 3 800 4 000 4 300 4 300 4 000
Lägenhetsunderhåll 3 600 3 690 3 782 3 877 3 974 4 073
Summa underhållskostnader 5 900 7 490 7 782 8 177 8 274 8 073

Fastighetsskötsel 3 440 3 526 3 614 3 705 3 797 3 892
Reparationer 1 000 1 020 1 040 1 061 1 082 1 104
Fastighetsel 800 816 832 849 866 883
Vatten 1 200 1 224 1 248 1 273 1 299 1 325
Sophantering 1 100 1 122 1 144 1 167 1 191 1 214
Uppvärmning 5 200 5 304 5 410 5 518 5 629 5 741
Fastighetsförsäkringar 145 148 151 154 157 160
Fastighetsanknuten administration 3 400 3 485 3 572 3 661 3 753 3 847
Övriga driftkostnader 1 550 1 581 1 613 1 645 1 678 1 711
Summa driftskostnader 17 835 18 226 18 625 19 034 19 451 19 878
Fastighetsskatt bostäder 500 510 520 531 541 552
Fastighetsskatt lokaler 25 26 26 27 27 28
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 24 260 26 251 26 954 27 768 28 293 28 531

DRIFTNETTO 12 532 11 556 11 898 12 157 12 734 13 629

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Avskrivning mark anl. 425 425 425 425 425 425
Avskrivning M/I 360 360 360 360 360 360
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985

BRUTTORESULTAT 6 547 5 571 5 913 6 172 6 749 7 644

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 6 547 5 571 5 913 6 172 6 749 7 644

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader 3 923 4 220 4 014 4 410 4 581 4 705
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 923 -4 220 -4 014 -4 410 -4 581 -4 705

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Balansräkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Tkr
Utfall

2015
Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 162 981 200 781 195 581 190 381 185 181 179 981 174 781
Nedskrivningar byggnader 0 0 0 0 0 0 0
Mark 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177
Markanläggningar 11 493 11 068 10 643 10 218 9 793 9 368 8 943
Summa fastigheter 186 651 224 026 218 401 212 776 207 151 201 526 195 901

Maskiner och inventarier 1 580 1 620 1 660 1 700 1 740 1 780 1 820

Finansiella anl. Tillgångar 60 60 60 60 60 60 60
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 188 291 225 706 220 121 214 536 208 951 203 366 197 781

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 98 100 100 100 100 100 100
Övriga fordringar 1 060 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 319 5 866 700 700 700 700 700
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 477 6 966 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

SUMMA TILLGÅNGAR 189 768 232 672 221 921 216 336 210 751 205 166 199 581

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 18 762 21 386 22 737 24 636 26 398 28 566 31 505
SUMMA EGET KAPITAL 18 762 21 386 22 737 24 636 26 398 28 566 31 505

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 37 37 37 37 37 37 37
SUMMA AVSÄTTNINGAR 37 37 37 37 37 37 37

Långfristiga skulder 166 622 207 000 194 898 187 414 180 067 172 314 163 790

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 848 750 750 750 750 750 750
Övriga kortfristiga skulder 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 348 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 189 769 232 673 221 922 216 337 210 752 205 167 199 582

Boa 35 923 39 354 39 354 39 354 39 354 39 354 39 354
Loa 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Summa yta 37 523 40 954 40 954 40 954 40 954 40 954 40 954
Antal lägenheter 564 610 610 610 610 610 610
Antal lägenheter outhyrda 1 1 1 1 1 1 1
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Resultaträkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021
Tkr

Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter 34 872 35 848 36 852 37 884 38 945 40 035
Hyresbortfall-bostäder -50 -50 -50 -50 -50 -50
Rabatter 0 0 0 0 0 0
Lokalintäkter 690 704 718 732 747 762
Hyresbortfall/rabatter-lokaler 0 0 0 0 0 0
Övriga hyresintäkter 650 663 676 690 704 718
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint. 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter från hyresgäster 630 643 655 669 682 696
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 36 792 37 808 38 852 39 925 41 027 42 160

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll 2 300 3 800 4 000 4 300 4 300 4 000
Lägenhetsunderhåll 3 600 3 690 3 782 3 877 3 974 4 073
Summa underhållskostnader 5 900 7 490 7 782 8 177 8 274 8 073

Fastighetsskötsel 3 440 3 526 3 614 3 705 3 797 3 892
Reparationer 1 000 1 020 1 040 1 061 1 082 1 104
Fastighetsel 800 816 832 849 866 883
Vatten 1 200 1 224 1 248 1 273 1 299 1 325
Sophantering 1 100 1 122 1 144 1 167 1 191 1 214
Uppvärmning 5 200 5 304 5 410 5 518 5 629 5 741
Fastighetsförsäkringar 145 148 151 154 157 160
Fastighetsanknuten administration 3 400 3 485 3 572 3 661 3 753 3 847
Övriga driftkostnader 1 550 1 581 1 613 1 645 1 678 1 711
Summa driftskostnader 17 835 18 226 18 625 19 034 19 451 19 878
Fastighetsskatt bostäder 500 510 520 531 541 552
Fastighetsskatt lokaler 25 26 26 27 27 28
SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER 24 260 26 251 26 954 27 768 28 293 28 531

DRIFTNETTO 12 532 11 556 11 898 12 157 12 734 13 629

Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 0 0 0
Övriga förvaltningsintäkter netto 0 0 0 0 0 0

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg 0 0 0 0 0 0
Avskrivning byggnader 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Avskrivning mark anl. 425 425 425 425 425 425
Avskrivning M/I 360 360 360 360 360 360
Nedskrivning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
Utrangeringar av komponenter 0 0 0 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985

BRUTTORESULTAT 6 547 5 571 5 913 6 172 6 749 7 644

Centrala adm. och försäljningskostnader 0 0 0 0 0 0

 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

RÖRELSERESULTAT 6 547 5 571 5 913 6 172 6 749 7 644

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader 3 923 4 220 4 014 4 410 4 581 4 705
Aktiverad ränta nybyggnation 0 0 0 0 0 0
Summa finansnetto -3 923 -4 220 -4 014 -4 410 -4 581 -4 705

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Över/under avskrivningar fastigh. 0 0 0 0 0 0
Över/under avskrivningar övr. 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0 0
Bolagsskatt-betald 0 0 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0
Övriga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0
NETTORESULTAT 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Balansräkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Tkr
Utfall

2015
Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Byggnader 162 981 200 781 195 581 190 381 185 181 179 981 174 781
Nedskrivningar byggnader 0 0 0 0 0 0 0
Mark 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177 12 177
Markanläggningar 11 493 11 068 10 643 10 218 9 793 9 368 8 943
Summa fastigheter 186 651 224 026 218 401 212 776 207 151 201 526 195 901

Maskiner och inventarier 1 580 1 620 1 660 1 700 1 740 1 780 1 820

Finansiella anl. Tillgångar 60 60 60 60 60 60 60
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 188 291 225 706 220 121 214 536 208 951 203 366 197 781

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 98 100 100 100 100 100 100
Övriga fordringar 1 060 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 319 5 866 700 700 700 700 700
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 477 6 966 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

SUMMA TILLGÅNGAR 189 768 232 672 221 921 216 336 210 751 205 166 199 581

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 18 762 21 386 22 737 24 636 26 398 28 566 31 505
SUMMA EGET KAPITAL 18 762 21 386 22 737 24 636 26 398 28 566 31 505

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0 0
Övriga avsättningar 37 37 37 37 37 37 37
SUMMA AVSÄTTNINGAR 37 37 37 37 37 37 37

Långfristiga skulder 166 622 207 000 194 898 187 414 180 067 172 314 163 790

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 848 750 750 750 750 750 750
Övriga kortfristiga skulder 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 4 348 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250

S:A SK. OCH EGET KAPITAL 189 769 232 673 221 922 216 337 210 752 205 167 199 582

Boa 35 923 39 354 39 354 39 354 39 354 39 354 39 354
Loa 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Summa yta 37 523 40 954 40 954 40 954 40 954 40 954 40 954
Antal lägenheter 564 610 610 610 610 610 610
Antal lägenheter outhyrda 1 1 1 1 1 1 1
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Nyckeltal
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Tkr
Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
Finansiering
Balanslikviditet 161,55 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering 307 000 307 000 307 000 307 000 307 000 307 000
Investeringar fastigheter enligt plan 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

Övervärde i fastigheter 125 974 131 599 137 224 142 849 148 474 154 099

Nyckeltal
Direktavkastning  bokfört värde % 6,7 5,2 5,4 5,7 6,1 6,8
Direktavkastning marknadsvärde % 3,6 3,3 3,4 3,5 3,6 3,9

Soliditet synlig 9 10 11 13 14 16
Soliditet marknadsvärde 41 44 46 48 50 52

Avkastning på eget kapital 13,07 6,13 8,02 6,91 7,89 9,78
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 1,67 0,82 1,10 0,97 1,14 1,47
Avkastning på totalt kapital 2,81 2,51 2,73 2,93 3,29 3,83
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,83 1,58 1,67 1,75 1,91 2,16

Belåningsgrad 92 89 88 87 86 84
Belåningsgrad marknadsvärde 59 56 54 51 49 47

Självfinansieringsgrad 20 1 834 1 971 1 937 2 038 2 231

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 886 911 936 963 990 1 017
Outhyrt % bostäder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hyra Lokaler 431 440 449 458 467 476
Outhyrt % lokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnader / kvm 435 445 455 465 475 485
Underhållskostnader per kvm 144 183 190 200 202 197
Driftnetto/kvm 306 282 291 297 311 333
Driftnetto tkr 12 532 11 556 11 898 12 157 12 734 13 629

Överskottsgrad 34 31 31 30 31 32
Resultat före bokslutsdisp. 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939
Nettoresultat 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Avkastning på totalt kapital 2,81 2,51 2,73 2,93 3,29 3,83
Bruttoränta 2,10 2,10 2,10 2,40 2,60 2,80
Riskbuffert 0,71 0,41 0,63 0,53 0,69 1,03

Skuldsättningsgrad ggr 9,7 8,6 7,6 6,8 6,0 5,2
Räntetäckningsgrad % 167 132 147 140 147 162
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Nyckeltal
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Tkr
Budg/Progn

2016
Prognos->

2017 2018 2019 2020 2021
Finansiering
Balanslikviditet 161,55 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Marknadsvärde 
Marknadsvärde enligt värdering 307 000 307 000 307 000 307 000 307 000 307 000
Investeringar fastigheter enligt plan 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

Övervärde i fastigheter 125 974 131 599 137 224 142 849 148 474 154 099

Nyckeltal
Direktavkastning  bokfört värde % 6,7 5,2 5,4 5,7 6,1 6,8
Direktavkastning marknadsvärde % 3,6 3,3 3,4 3,5 3,6 3,9

Soliditet synlig 9 10 11 13 14 16
Soliditet marknadsvärde 41 44 46 48 50 52

Avkastning på eget kapital 13,07 6,13 8,02 6,91 7,89 9,78
Avkastning på eget kapital marknadsvärde 1,67 0,82 1,10 0,97 1,14 1,47
Avkastning på totalt kapital 2,81 2,51 2,73 2,93 3,29 3,83
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde 1,83 1,58 1,67 1,75 1,91 2,16

Belåningsgrad 92 89 88 87 86 84
Belåningsgrad marknadsvärde 59 56 54 51 49 47

Självfinansieringsgrad 20 1 834 1 971 1 937 2 038 2 231

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm 886 911 936 963 990 1 017
Outhyrt % bostäder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hyra Lokaler 431 440 449 458 467 476
Outhyrt % lokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftskostnader / kvm 435 445 455 465 475 485
Underhållskostnader per kvm 144 183 190 200 202 197
Driftnetto/kvm 306 282 291 297 311 333
Driftnetto tkr 12 532 11 556 11 898 12 157 12 734 13 629

Överskottsgrad 34 31 31 30 31 32
Resultat före bokslutsdisp. 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939
Nettoresultat 2 624 1 351 1 899 1 762 2 168 2 939

Avkastning på totalt kapital 2,81 2,51 2,73 2,93 3,29 3,83
Bruttoränta 2,10 2,10 2,10 2,40 2,60 2,80
Riskbuffert 0,71 0,41 0,63 0,53 0,69 1,03

Skuldsättningsgrad ggr 9,7 8,6 7,6 6,8 6,0 5,2
Räntetäckningsgrad % 167 132 147 140 147 162

AB Sandhultsbostäder Budget År 2017
Upprättad 2016-10-04 Utskriven:

Antal Yta
Produktionskost 0 Lägenheter 175 10 619,0
Taxeringsvärde, hyreshus......:0 Lokaler 30 8 726,0
Taxeringsvärde, småhus........:0 Garage 2  
Byggnadsår............................:0 P-platser 29
Värdeår..................................:0 Totalt 236 19 345,0

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTOINTÄKTER 2015 2016 2017 kvm helår 2016
3013 Hyror lokaler 6 570 084 6 494 100 6 713 575 769,38 6 608 000
3011 Hyror bostäder 10 751 244 10 828 300 11 827 579 1 113,81 10 840 000
3015 Hyror, garage o p-platser 38 856 24 000 73 900 8,47 74 370
3071 ./. Hyresbortfall bostäder -35 238 -30 000 -35 000 -30 000
3073 ./. Hyresbortfall lokaler -157 680 -35 000 -35 000 -1,81 -35 000
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-plats -13 390 -15 000 -20 000 0,00 -15 000
3050 Kabel-tv 20 706 0 0 0,00 0
3990 Övriga ersättningar 11 558 0 0 0,00 60 000

17 186 140 17 266 400 18 525 054 957,61 17 502 370

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Planerat underhåll -2 659 021 -3 000 000 -3 900 000 -201,60 -3 000 000

-2 659 021 -3 000 000 -3 900 000 -201,60 -3 000 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel -851 456 -1 004 000 -958 000 -49,52 -900 000
4030 Sotning,OVK, Vent 0 0 0 0,00 0
4050 Extra arbeten/Snöröjning -287 196 -378 000 -378 000 -19,54 -430 000
4100 Löpande underhåll/reparationer -1 371 435 -1 240 000 -1 400 000 -72,37 -1 100 000
4310 El-avgifter -672 894 -790 019 -704 800 -36,43 -840 000
4323 Uppvärmning, fjärrvärme -1 507 796 -1 463 386 -1 577 700 -81,56 -1 540 000
4330 VA-avgifter -632 078 -598 064 -612 200 -31,65 -550 000
4340 Sophämtning -502 559 -510 000 -516 300 -26,69 -500 000
4410 Fastighetsförsäkring -101 225 -102 000 -114 200 -5,90 -100 000
6370 Bevakning o larm -187 785 -170 000 -180 000 -9,30 -170 000
6410 Styrelsearvoden -108 717 -110 000 -110 000 -5,69 -110 000
6420 Revisionsarvode -59 718 -64 000 -67 000 -3,46 -65 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB -323 970 -345 000 -354 000 -18,30 -335 000
6490 Övriga förv. kostnader -409 192 -450 000 -559 000 -28,90 -550 000
6980 Förhandlingsavgifter, HGF/SABO -47 347 -52 000 -48 000 -2,48 -50 000
7010 Lön, anställda -220 386 -290 000 -296 000 -15,30 -300 000
7410 P-försäkr 0 0 0 0,00 0
7510 Arbetsgivaravgifter -80 676 -91 000 -99 000 -5,12 -108 000

-7 364 430 -7 657 470 -7 974 200 -412,21 -7 648 000

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsavgift/skatt -232 351 -258 372 -259 048 -13,39 -258 000

-232 351 -258 372 -259 048 -13,39 -258 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -2 544 121 -2 854 888 -3 872 559 -200,18 -2 828 388
7830 Avskrivningar maskiner och inventarier 0 0 0 0,00 0

-2 544 121 -2 854 888 -3 872 559 -200,18 -2 828 388

FINANSIELLA POSTER 0
8310 Ränteintäkter (internt) 12 125 0 0 0,00 7 000
8421 Räntekostnader, kreditinstitut -2 170 688 -2 586 000 -1 832 000 -94,70 -2 586 000
8470 Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0,00 0

-2 158 563 -2 586 000 -1 832 000 -94,70 -2 579 000
Summa kostnader -14 958 486 -16 356 729 -17 837 807 -922,09 -16 313 388

Utrangering byggnader 0
8910 Inkomstskatt -146 802 0 0 0,00 -75 000

Årets resultat 2 080 852 909 669 687 247 1 113 982

Differens 3,71 35,53

2016-11-04
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VERKSAMHETSPLAN - EKONOMI – BUDGET 2017 
 

1. Nulägesbeskrivning 
 
A   Marknadssituationen 

 
Lägenheter 
Efterfrågan på bostäder är stor i framför allt Sjömarken och Sandared. Några vakanser 
finns inte i nuläget och bedömningen för framtiden är att vi, utöver vår pågående pro-
duktion på Alingsåsvägen 5 i Sandared, behöver bygga fler nya lägenheter i enlighet 
med våra planer enligt nedan. 
 
Lokaler  

 Bolaget förvaltar äldreboendet Ekekullen i Sandhult och Sanderökroken 1 och 2 i San-
dared. Under 2017 finns inga planer på förändringar i lokalerna. 

 
 Nybyggnation 
  
 Alingsåsvägen 5, Sandared 
 Efter semestern 2016 påbörjades byggnationen av 15 lägenheter på Alingsåsvägen 5 i 

Sandared. Byggnationen pågår f n och det skall vara inflyttningsklart 2017-06-01. 
 
 Räveskalla 1:25, Sjömarken 
 En detaljplan för Räveskalla 1:25 antogs 2016-06-01. Planen tillåter nybyggnad av to-

talt ca 100 lägenheter. Projektering av etapp 1 med ca 60 lägenheter pågår. Om allt 
fungerar som det ska beräknas lägenheterna färdigställas under 2018.  

 
B   Ekonomi 

Ekonomin i bolaget är stabil och fortsätter att stärkas. Resultatet för 2015 visade på 
ett överskott med 2 081 tkr. Löpande och periodiskt underhåll utfördes för 4 030 tkr.  
Reserverna i bolaget uppgår till 29 493 tkr.  

 
2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 
 

 A Soliditet 
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. 2014 var soliditeten 15,2 % och 
2015 höjdes den till 16,5%. Prognosen är att soliditeten för 2016 kommer att höjas yt-
terligare något. Under 2017 färdigställs och påbörjas nybyggnation enligt ovan, vilket 
innebär att soliditeten kommer att sjunka. 
 

 B Likviditet 
  Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden. 
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 C Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskost-
nader, underhållskostnader och hyresintäkter. 

 
Kapitalkostnader 
Medelräntan i bolaget 2015 var ca 1,4 %. För 2016 beräknas räntan bli ca 1,1 %. Bola-
get räknar med en snittränta på 1 % för 2017. 
 
En ränteswap på 50 mkr förfaller från 2015-11-05. För att följa vår räntepolicy har sty-
relsen beslutat binda en ny swap på 30 mkr under fem år till en ränta av -0,06%. 
 
Reporäntan har under året gått ned och är nu -0,5%. Vi bedömer att räntan fortsatt 
kommer att vara låg under 2017 men under andra halvåret 2017 bedömer marknaden 
att räntorna långsamt kommer att höjas. 
 

  Driftskostnader 
Fjärrvärmen stiger med ca 0,75% enligt Borås Energi och Miljö. VA-avgiften stiger med 
5,5%. Övriga driftskostnader förväntas öka i genomsnitt med ca 2 %. 

 
  Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under senare år succesivt trappats upp.  Under 2015 utför-
des underhåll för lite drygt 2 700 tkr. För innevarande år prognostiseras underhållet 
till drygt 3 000 tkr. För 2017 har 3 900 tkr avsatts i budgeten.  

 
Sandhultsbostäder har ett relativt ungt bostadsbeststånd, med 1987 som medelår. 
Drygt 60% av bolagets fastigheter är byggda efter 1990 och börjar bli i behov av un-
derhåll, vilket fortsatt kommer att märkas under de kommande åren.  

 
  Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 0,55% från den 1 januari 2016. Hyresförhandlingar för 2017 
kommer att ske under hösten. 

 
3 Investeringar 

 
Alingsåsvägen 5 
För nybyggnaden på Alingsåsvägen 5 i Sandared beräknas investeringen till ca 34 mkr. 
  

       Räveskalla 1:25, Sjömarken 
Den antagna planen för fastigheten Räveskalla 1:25 i Sjömarken (se ovan!) gör att bo-
laget har kunnat påbörja projektering av området. Bedömningen är att bolaget, om 
allt fungerar som det är tänkt, kan påbörja en nybyggnation under 2017. (Se ovan!) 
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4 Budget 2017 
Styrelsen har vid sitt möte 2016-10-31 beslutat att ändra avskrivningstid från 78 till 60 
år, vilket påverkar bolagets resultat negativt med ca 760 tkr per år. 
 
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under 
2017. 
 
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %. 
 
Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1 %. 
 
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den 
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2017 är 687 tkr. 

 
 
  Borås 2016-10-27 
 

AB SANDHULTSBOSTÄDER 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Bilaga: Bokslut 2015, Budget 2017, Prognos 2016 
Org. nr 556012-3233   
 
Beslut taget i styrelsen 2016-10-31 
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4 Budget 2017 
Styrelsen har vid sitt möte 2016-10-31 beslutat att ändra avskrivningstid från 78 till 60 
år, vilket påverkar bolagets resultat negativt med ca 760 tkr per år. 
 
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under 
2017. 
 
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %. 
 
Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1 %. 
 
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den 
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2017 är 687 tkr. 

 
 
  Borås 2016-10-27 
 

AB SANDHULTSBOSTÄDER 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Bilaga: Bokslut 2015, Budget 2017, Prognos 2016 
Org. nr 556012-3233   
 
Beslut taget i styrelsen 2016-10-31 

Totalt AB Toarpshus Budgetår 2017
Upprättad den............:2016-11-04 Budget Utskriven: 2016-11-04

Antal Yta
Produktionskostnad................: 0 Lägenheter 409,0 24 133,0
Taxeringsvärde, hyreshus......: 0 Lokaler 24,0 4 621,0
Taxeringsvärde, småhus........: 0 Garage 75,0 0,0
Byggnadsår............................: 0 P-platser 49,0 0,0
Värdeår..................................: 0 Totalt 557,0 28 754,0

Bokslut Budget Budget Kronor Prognos
KONTO INTÄKTER 2015 2016 2017 kvm helår 2016

3013 Hyror lokaler 6 102 044 6 546 810 6 329 300 1 369,68 6 322 500
3011 Hyror bostäder 20 601 916 20 917 760 21 197 200 878,35 20 955 649
3015 Hyror, garage o p-platser 194 878 275 636 300 400 65,01 258 184
3071 ./. Hyresbortfall bostäder -214 614 -93 272 -230 000 -8,00 -159 984
3073 ./. Hyresbortfall lokaler -41 667 0 0 0,00 0
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-platser -39 511 -40 264 -58 800 -2,04 -19 649
3096 ./. Hyresrabatter -6 396 -6 400 -15 000 -0,52 -10 413
3990 Övriga intäkter 17 550 0 0 0,00 2 100

26 556 180 27 542 270 27 523 100 957,19 27 348 386

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Planerat underhåll -8 896 310 -7 300 000 -8 863 000 -308,24 -7 300 000

-8 896 310 -7 300 000 -8 863 000 -308,24 -7 300 000

DRIFTSKOSTNADER
4010 Fastighetsskötsel enligt avtal -1 848 950 -2 260 835 -1 790 000 -62,25 -1 673 059
4050 Övr. kostnader fast.skötsel -134 149 -117 000 -128 000 -4,45 -150 727
4070 Snöröjning -330 488 -500 000 -500 000 -17,39 -557 104
4100 Löpande underhåll/rep -1 403 216 -2 100 000 -2 100 000 -73,03 -2 100 000
4310 El-avgifter -2 045 397 -2 047 074 -2 027 000 -70,49 -1 891 961
4323 Uppvärmning, fjärrvärme/Olja -2 819 297 -2 499 165 -3 036 000 -105,59 -2 681 567
4330 VA-avgifter -977 807 -865 432 -1 087 000 -37,80 -973 041
4340 Sophämtning -683 992 -619 176 -677 000 -23,54 -661 598
4410 Fastighetsförsäkring -137 798 -140 000 -140 000 -4,87 -122 781
4460 Kabel TV -203 241 -225 624 -228 000 -7,93 -209 386
6410 Styrelsearvoden -115 629 -111 500 -119 000 -4,14 -93 789
6320 Avgifter juridiska åtgärder -27 453 -50 000 -50 000 -1,74 -47 560
6420 Revisionsarvode -66 496 -61 000 -69 000 -2,40 -51 501
6481 Förvaltningsarvode, HSB -452 595 -464 630 -482 000 -16,76 -502 980
6490 Övriga förv. kostnader -365 420 -499 325 -387 000 -13,46 -506 312
6980 Förhandlingsavgifter -46 760 -124 000 -120 000 -4,17 -41 333
7210 Lön, anställda -317 476 -324 360 -327 000 -11,37 -324 754
7510 Arbetsgivaravgifter -119 182 -101 900 -103 000 -3,58 -113 323

-12 095 346 -13 111 022 -13 370 000 -464,98 -12 702 774

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsskatt -311 010 -317 837 -342 500 -11,91 -388 239

-311 010 -317 837 -342 500 -11,91 -388 239

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader -2 962 810 -3 332 446 -2 962 800 -103,04 -2 962 810 60 år

-2 962 810 -3 332 446 -2 962 800 -103,04 -2 962 810

FINANSIELLA POSTER
8310 Ränteintäkter oms tillgångar 4 757 0 0 0,00 2 690
8421 Räntekostnader, kreditinstitut 3,43%-2 148 290 -2 401 200 -1 676 000 -58,29 -2 514 334
8470 ./. Räntebidrag 0 0 0 0,00 0
8490 Övriga finansiella kostnader -342 0 0 0,00 0

-2 143 875 -2 401 200 -1 676 000 -58,29 -2 511 644
Summa kostnader -26 409 351 -26 462 504 -27 214 300 -946,45 -25 865 467

8910 Inkomstskatt 0 0 0 0

Resultatmål KF 0
Lokal
Årets resultat 147 829 1 079 766 308 800 1 482 919

Differens 1,12% 10,74
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VERKSAMHETSPLAN - EKONOMI – BUDGET 2017 

 
1. Nulägesbeskrivning 
 
A   Marknadssituationen 

 
Lägenheter 
Efterfrågan på bostäder är stabil i bolagets flesta geografiska områden och framför allt 
i Dalsjöfors centralort. Några vakanser finns inte. Styrelsens bedömning för framtiden 
är att vi behöver bygga fler lägenheter i Dalsjöfors i enlighet med våra planer nedan. 
 
Lokaler 

 Bolaget förvaltar äldreboendet på Dalhem. Det finns f n inga planer på förändringar i 
dessa lokaler.  

 
 Nybyggnation 
 
 Uppegårdsgatan, Dalsjöfors 
 Bolaget har blivit erbjuden en tomt vid Uppegårdsgatan i Dalsjöfors av Borås stad. F n 

undersöks möjligheterna att bebygga tomten. (Se nedan) 
 
 Tomt vid Dalhem, Dalsjöfors 
 Företaget har option på en tomt vid Dalhem i Dalsjöfors. Rekognosering av möjlighet-

erna att bygga lägenheter där pågår. 
 
B   Ekonomi 

Bolagets årsredovisning 2015 visade på en vinst på 147 tkr. Löpande och periodiskt 
underhåll utfördes för 10 300 tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 10 900 tkr. 

 
2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram 
 

 A Soliditet 
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. I samband med att vi under 2013 
byggde nya hus sjönk soliditeten till 8,3% under 2013. 2014 höjdes den till 9,4%. 
Denna siffra gällde också för 2015. Soliditeten kommer att höjas ytterligare något un-
der 2016.  
 
 

2016-10-21 

 B Likviditet 
  Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden. 
 
 C Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskost-
nader, underhållskostnader och hyresintäkter. Prognosen för resultatet under 2016 
ligger på knappt 1,5 mkr.  

 
Kapitalkostnader 
Medelräntan i bolaget 2016 var 1,6%. För 2017 beräknas räntan bli ca 1,2%.  
 
En ränteswap på 50 mkr förfaller 2016-11-04. Styrelsen har beslutat att detta lån från 
2016-11-05 ska vara rörligt.  

  
Reporäntan har under året gått ned och är nu -0,5%. Räntan kommer fortsatt att vara 
låg under 2017 men under andra halvåret 2017 bedömer marknaden att räntorna 
långsamt kommer att höjas.  
 

  Driftskostnader 
Fjärrvärmen stiger med 1% enligt Borås Energi och Miljö. VA-avgiften stiger med 5,5%. 
Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt 2%. 

 
  Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under året legat på en fortsatt hög nivå.  Under 2013 utför-
des underhåll för 2 906 tkr och under 2014 var samma siffra 7 944 tkr. En ökning med  
5 mkr. För 2015 var underhållet 8,9 mkr, alltså ytterligare 1,0 mkr. Prognosen för un-
derhållet under innevarande år är 7 300 tkr. Med anledning av att vi fortsatt har ett 
stort underhållsbehov avsätts 8 863 tkr för underhållet i budgeten för 2017. 

 
  Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 0,88% från den 1 januari 2016. Lägenhetshyrorna för 2017 för-
handlas under hösten. 

 
3 Investeringar 

 
Underhåll 
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet 
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock 
inte aktuell i nuläget. 
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 C Resultat 

Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskost-
nader, underhållskostnader och hyresintäkter. Prognosen för resultatet under 2016 
ligger på knappt 1,5 mkr.  

 
Kapitalkostnader 
Medelräntan i bolaget 2016 var 1,6%. För 2017 beräknas räntan bli ca 1,2%.  
 
En ränteswap på 50 mkr förfaller 2016-11-04. Styrelsen har beslutat att detta lån från 
2016-11-05 ska vara rörligt.  

  
Reporäntan har under året gått ned och är nu -0,5%. Räntan kommer fortsatt att vara 
låg under 2017 men under andra halvåret 2017 bedömer marknaden att räntorna 
långsamt kommer att höjas.  
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Fjärrvärmen stiger med 1% enligt Borås Energi och Miljö. VA-avgiften stiger med 5,5%. 
Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt 2%. 

 
  Underhållskostnader 

Fastighetsunderhållet har under året legat på en fortsatt hög nivå.  Under 2013 utför-
des underhåll för 2 906 tkr och under 2014 var samma siffra 7 944 tkr. En ökning med  
5 mkr. För 2015 var underhållet 8,9 mkr, alltså ytterligare 1,0 mkr. Prognosen för un-
derhållet under innevarande år är 7 300 tkr. Med anledning av att vi fortsatt har ett 
stort underhållsbehov avsätts 8 863 tkr för underhållet i budgeten för 2017. 

 
  Hyresintäkter 

Hyrorna höjdes med 0,88% från den 1 januari 2016. Lägenhetshyrorna för 2017 för-
handlas under hösten. 

 
3 Investeringar 

 
Underhåll 
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet 
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock 
inte aktuell i nuläget. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 286

2016-10-21 

Nyproduktion 
Bolaget har under 2016 erbjudits en tomt i Dalsjöfors av Borås stad. Tomten är detalj-
planelagd 1980. I nuläget prövas om vi kan erhålla bygglov för tomten. Om vi erhåller 
bygglov planeras en byggnation av 40 st lägenhet i tio s k fyrbohus. Investeringen be-
döms till ca 90 mkr. Av detta belopp budgeteras för 25 mkr under 2017 och resten un-
der 2018. Med anledning av detta behöver bolaget ansöka om en förhöjd limit på 
motsvarande belopp, 25 mkr. 
 

4 Budget 2017 
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under 
2017. 
 
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %. 
 
Räntorna i bolaget förutsätts att ligga runt 1,2%. 
 
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den 
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2017 är 309 tkr. 

 
 
  Borås 2016-10-21 
 

AB TOARPSHUS 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Bilaga: Bokslut 2015, Budget 2016-2017, Prognos 2016 
Org. nr 556012-3233 
 
 
Beslut taget i presidiet 2016-11-03 
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   Kommunfullmäktige 

Orangeriet 2.0 
 
Förslag på ny verksamhet 
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner 
med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av 
användandet av Orangeriet.  
 
Nulägesanalys i korthet 
Det genomförs redan idag många arrangemang som stämmer väl överens med Kom-
munfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” där det framgår att Borås 
Stad ska arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar”. Den kompetens som har byggts genom den pågående 
verksamheten ska tas tillvara. Det finns därtill utrymme att bredda utbudet och att än 
mer vara navet för dialoger kring utvecklingen av Borås, och ge ytterligare plats för 
sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv vid arrangemang och aktiviteter.  
 
En bärande idé har under hela tiden som Orangeriet har planerats varit att en aktiv 
mötespunkt med generösa öppettider i Stadsparken ger ökad trygghet. Lekplatsen och 
isbanan i Stadsparken har bidragit till ökad trygghet och möjligheter till aktiviteter, 
men detta utbud bör, enligt grundtanken, kompletteras via verksamhet i Orangeriet. 
 
Förslag  
Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska fortsätta 
vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ 
mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. Orange-
riet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en kväll i veckan med program-
verksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med hållbarhet (social, ekologisk och 
ekonomisk) i fokus. 
 
Kulturnämnden får i uppdrag att utveckla en basverksamhet och i samverkan genom 
ett programråd en programverksamhet. I programrådet bör förutom samverkande 
förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn finnas.   
 
Kulturnämnden ska utveckla basverksamheten i samråd med övriga förvaltningar som 
förväntas bidra med utåtriktad verksamhet i Orangeriet. I basverksamheten kan till 
exempel erbjudas läxhjälp, språkkafé, läshörna med böcker och tidningar – gärna med 
barnperspektiv, samhällsinformation, biljettförsäljning till kulturaktiviteter och be-
söksinformation. För att poängtera hållbarhetsperspektivet bör utlånings- och bytes-
verksamheten fortsätta och utvecklas i Orangeriet 
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där 
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja 
verksamheten. ”Knacka på” i Kulturhuset är ett framgångsrikt exempel där denna 
metod tillämpas.  

2 

 
Programverksamheten ska ha sin grund i stadsutveckling och hållbar utveckling i vid 
bemärkelse med föreläsningar, utställningar och dialoger, och med utgångspunkt i 
Borås dåtid, nutid och framtid. Programverksamheten planeras i ett programråd (se 
nedan). 
 
I Orangeriet ska finnas kafé/restaurang. För att undvika risk för målkonflikt mellan 
den kommunala verksamheten och ett kommersiellt drivet kafé/restaurang är det 
viktigt att avtalet är tydligt när det gäller åtaganden för respektive part. Det är också 
viktigt att verksamheterna är nära integrerade med varandra och att lokalerna kan 
användas flexibelt efter verksamheternas skiftande behov. Ett sätt skulle kunna vara 
att ett socialt företag, detta får prövas av Kulturnämnden. Kulturnämnden uppdras att 
finna en lämplig operatör. Vi föreslår att Kulturnämnden hyr hela ytan och i sin tur 
hyr lämpliga delar av lokalerna vidare. 
 
Orangeriet 2.0 kräver också en anpassning av lokalerna. Utformningen och inred-
ningen ska följa av och anpassas till den verksamhet som Kulturförvaltningen och 
programrådet planerar i lokalerna. Kulturförvaltningen skall driva verksamheten i 
samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag.  
 
Programråd 
Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd, 
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter 
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet 
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska 
aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även represen-
tanter från den idéburna sektorn finnas.   
 
 
Anpassning av lokalerna 
Inrednings- och layoutmässigt kräver Orangeriet 2.0 ombyggnad och anpassning. 
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där 
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja 
verksamheten. Denna metod ska tillämpas. Borås Stads Återbruk resurser i form av 
personal och återbruksmaterial ska tas tillvara. 
 
Förutsättningar 
 

 Miljöförvaltningen har tillsammans med flera förvaltningar och bolag erfaren-
het av att driva utåtriktad kommunikation. Denna verksamhet ligger kvar un-
der respektive facknämnd/bolag, men förväntas även framöver bidra till den 
publika verksamheten i Orangeriet. 

 Kulturnämnden hyr hela Orangeriet och tecknar därefter i sin tur avtal med 
restauratör. Erfarenheten visar otvetydigt att den förvaltning som har ansvaret 
för en integrerad lokallösning också måste ha detta direkta inflytande.  

 Kulturnämnden ska återkomma med en utredning som visar verksamhetens 
innehåll och de ekonomiska konsekvenserna av denna ambitionsökning inom 
nämndens verksamhetsområde samt investeringskostnad för ombyggnad (i 
samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen). 
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Programverksamheten ska ha sin grund i stadsutveckling och hållbar utveckling i vid 
bemärkelse med föreläsningar, utställningar och dialoger, och med utgångspunkt i 
Borås dåtid, nutid och framtid. Programverksamheten planeras i ett programråd (se 
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hyr lämpliga delar av lokalerna vidare. 
 
Orangeriet 2.0 kräver också en anpassning av lokalerna. Utformningen och inred-
ningen ska följa av och anpassas till den verksamhet som Kulturförvaltningen och 
programrådet planerar i lokalerna. Kulturförvaltningen skall driva verksamheten i 
samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag.  
 
Programråd 
Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd, 
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter 
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet 
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska 
aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även represen-
tanter från den idéburna sektorn finnas.   
 
 
Anpassning av lokalerna 
Inrednings- och layoutmässigt kräver Orangeriet 2.0 ombyggnad och anpassning. 
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där 
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja 
verksamheten. Denna metod ska tillämpas. Borås Stads Återbruk resurser i form av 
personal och återbruksmaterial ska tas tillvara. 
 
Förutsättningar 
 

 Miljöförvaltningen har tillsammans med flera förvaltningar och bolag erfaren-
het av att driva utåtriktad kommunikation. Denna verksamhet ligger kvar un-
der respektive facknämnd/bolag, men förväntas även framöver bidra till den 
publika verksamheten i Orangeriet. 

 Kulturnämnden hyr hela Orangeriet och tecknar därefter i sin tur avtal med 
restauratör. Erfarenheten visar otvetydigt att den förvaltning som har ansvaret 
för en integrerad lokallösning också måste ha detta direkta inflytande.  

 Kulturnämnden ska återkomma med en utredning som visar verksamhetens 
innehåll och de ekonomiska konsekvenserna av denna ambitionsökning inom 
nämndens verksamhetsområde samt investeringskostnad för ombyggnad (i 
samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen). 
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 Kulturnämnden ska även redovisa möjligheterna samt konsekvenserna för att 
integrera café/restaurangverksamhet med programverksamheten. En integre-
ring förutsätter att ett företag har möjlighet att driva verksamheten på affärs-
mässiga grunder. 

 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och bedri-
vas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen 
senast 2017-03-31. 
 
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.  
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie 
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C), Hans Gustavsson (KD) till förmån för Annette 
Carlsons (M) yrkande som inte bifölls, se bilaga. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
   Svante Stomberg 
   Kommunchef 
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 

Orangeriet 2.0 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och 
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för 
Kommunstyrelsen senast 2017-03-31.

Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.  

För Moderaterna  För Liberalerna 
Annette Carlson  Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet   
Kerstin Hermansson   
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  ALTERNATIV SKRIVELSE 
 
Kommunfullmäktige

Orangeriet 2.0 
Förslag på ny verksamhet 
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner med berörda 
förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av användandet av 
Orangeriet.  

Nulägesanalys i korthet 
Det genomförs redan idag många arrangemang som stämmer väl överens med 
Kommunfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” där det framgår att Borås 
Stad ska arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar”. Den kompetens som har byggts genom den pågående 
verksamheten ska tas tillvara. Det finns därtill utrymme att bredda utbudet och att än mer vara 
navet för dialoger kring utvecklingen av Borås, och ge ytterligare plats för sociala och 
ekonomiska hållbarhetsperspektiv vid arrangemang och aktiviteter.  

En bärande idé har under hela tiden som Orangeriet har planerats varit att en aktiv mötespunkt 
med generösa öppettider i Stadsparken ger ökad trygghet. Lekplatsen och isbanan i 
Stadsparken har bidragit till ökad trygghet och möjligheter till aktiviteter, men detta utbud 
bör, enligt grundtanken, kompletteras via verksamhet i Orangeriet. 

Förslag  
Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska fortsätta vara det. 
Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ mötesplats/verkstad 
med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. Orangeriet ska vara öppet dagligen, 
även helger, och minst en kväll i veckan med programverksamhet som har sin grund i ”Borås 
2025” med hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk) i fokus. 

Kulturnämnden får i uppdrag att utveckla en basverksamhet och i samverkan genom ett 
programråd en programverksamhet. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar 
även representanter från den idéburna sektorn finnas.   

Kulturnämnden ska utveckla basverksamheten i samråd med övriga förvaltningar som 
förväntas bidra med utåtriktad verksamhet i Orangeriet. I basverksamheten kan till exempel 
erbjudas läxhjälp, språkkafé, läshörna med böcker och tidningar – gärna med barnperspektiv,
samhällsinformation, biljettförsäljning till kulturaktiviteter och besöksinformation. För att 
poängtera hållbarhetsperspektivet bör utlånings- och bytesverksamheten fortsätta och 
utvecklas i Orangeriet 

Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där 
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja 
verksamheten. ”Knacka på” i Kulturhuset är ett framgångsrikt exempel där denna metod 
tillämpas.  
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Programverksamheten ska ha sin grund i stadsutveckling och hållbar utveckling i vid 
bemärkelse med föreläsningar, utställningar och dialoger, och med utgångspunkt i Borås 
dåtid, nutid och framtid. Programverksamheten planeras i ett programråd (se nedan). 

I Orangeriet ska finnas kafé/restaurang. För att undvika risk för målkonflikt mellan den 
kommunala verksamheten och ett kommersiellt drivet kafé/restaurang är det viktigt att avtalet 
är tydligt när det gäller åtaganden för respektive part. Det är också viktigt att verksamheterna 
är nära integrerade med varandra och att lokalerna kan användas flexibelt efter 
verksamheternas skiftande behov. Ett sätt skulle kunna vara att ett socialt företag, detta får 
prövas av Kulturnämnden. Kulturnämnden uppdras att finna en lämplig operatör. Vi föreslår 
att Kulturnämnden hyr hela ytan och i sin tur hyr lämpliga delar av lokalerna vidare. 

Orangeriet 2.0 kräver också en anpassning av lokalerna. Utformningen och inredningen ska 
följa av och anpassas till den verksamhet som Kulturförvaltningen och programrådet planerar 
i lokalerna. Kulturförvaltningen skall driva verksamheten i samarbete med andra förvaltningar 
och kommunala bolag, till exempel Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltning och Borås Energi och Miljö.

Programråd 
Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd, där 
Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter från 
förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet ansvarar för den 
långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska aktualiseras. I 
programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna 
sektorn finnas.   

Anpassning av lokalerna 
Inrednings- och layoutmässigt kräver Orangeriet 2.0 ombyggnad och anpassning. 
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där 
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja 
verksamheten. Denna metod ska tillämpas. Borås Stads Återbruk resurser i form av personal 
och återbruksmaterial ska tas tillvara. 

Förutsättningar 

• Miljöförvaltningen har tillsammans med flera förvaltningar och bolag erfarenhet av att 
driva utåtriktad miljökommunikation. Denna verksamhet ligger kvar under respektive
facknämnd/bolag, men förväntas även framöver bidra till den publika verksamheten i 
Orangeriet. 

• Kulturnämnden hyr hela Orangeriet och tecknar därefter i sin tur avtal med restauratör. 
Erfarenheten visar otvetydigt att den förvaltning som har ansvaret för en integrerad 
lokallösning också måste ha detta direkta inflytande.  

• Kulturnämnden ska återkomma med en utredning som visar verksamhetens innehåll 
och de ekonomiska konsekvenserna av denna ambitionsökning inom nämndens 
verksamhetsområde samt investeringskostnad för ombyggnad (i samråd med 
Lokalförsörjningsförvaltningen). 

• Kulturnämnden ska även redovisa möjligheterna samt konsekvenserna för att integrera 
café/restaurangverksamhet med programverksamheten. En integrering förutsätter att 
ett företag har möjlighet att driva verksamheten på affärsmässiga grunder.
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Kc12
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och 
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för 
Kommunstyrelsen senast 2017-03-31.

Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
 
 
Avd: Ekonomistyrning 
Handläggare: Christina Anemo 

 
Sida 
1(1) 

2016-12-12 Dnr 2014/KS0164 

  

   
 
   Kommunfullmäktige 
 
 
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD): Att använda 
befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås 
Kommun 
 
Ulla-Britt Åsén (SD) föreslår i en motion att de befintliga biblioteken ska användas till 
mötesplatser för medborgarna. Motionären menar att detta skulle innebära större 
tillgänglighet för flera medborgare samt lägre kostnad än den centralt belägna mötesplatsen, 
Glashuset i stadsparken. Vidare föreslår motionären att politiker ska besöka biblioteken, enligt 
fastställt schema, för att föra dialog med medborgarna samt svara på medborgarnas frågor. 
 
Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Kulturnämnden, Industribyggnader I Borås AB har yttrat sej över 
motionen och beslutat att avstyrka den. Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Centrala 
Pensionärsrådet och Brottsförebyggande rådet har valt att avstå från yttrande. 
Funktionshinderrådet har inget att erinra mot förslaget. 
 
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för boende 
och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan vägleda till 
efterfrågad kunskap i olika frågor.  Det finns också exempel på aktiviteter på biblioteken där 
kommuninvånare och politiker möts. I och med att Kommunfullmäktige beslutat om 
byggnation av Orangeriet i Stadsparken så är motionen ej aktuell i det avseendet. När det 
gäller motionärens förslag att använda biblioteken till mötesplatser så kan Kommunstyrelsen 
konstatera att det redan pågår ett sådant arbete på biblioteken. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Motionen förklaras besvarad 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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Avd: Ekonomistyrning 
Handläggare: Christina Anemo 
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   Kommunfullmäktige 
 
 
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD): Att använda 
befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås 
Kommun 
 
Ulla-Britt Åsén (SD) föreslår i en motion att de befintliga biblioteken ska användas till 
mötesplatser för medborgarna. Motionären menar att detta skulle innebära större 
tillgänglighet för flera medborgare samt lägre kostnad än den centralt belägna mötesplatsen, 
Glashuset i stadsparken. Vidare föreslår motionären att politiker ska besöka biblioteken, enligt 
fastställt schema, för att föra dialog med medborgarna samt svara på medborgarnas frågor. 
 
Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Kulturnämnden, Industribyggnader I Borås AB har yttrat sej över 
motionen och beslutat att avstyrka den. Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Centrala 
Pensionärsrådet och Brottsförebyggande rådet har valt att avstå från yttrande. 
Funktionshinderrådet har inget att erinra mot förslaget. 
 
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för boende 
och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan vägleda till 
efterfrågad kunskap i olika frågor.  Det finns också exempel på aktiviteter på biblioteken där 
kommuninvånare och politiker möts. I och med att Kommunfullmäktige beslutat om 
byggnation av Orangeriet i Stadsparken så är motionen ej aktuell i det avseendet. När det 
gäller motionärens förslag att använda biblioteken till mötesplatser så kan Kommunstyrelsen 
konstatera att det redan pågår ett sådant arbete på biblioteken. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Motionen förklaras besvarad 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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Motion: Att använda befintliga bibliotek till 
Mötesplatser för invånarna i Borås Kommun 
 
Inkomna yttranden i sammanfattning  
 
Lokalförsörjningsnämnden 
I grunden ser Lokalförsörjningsnämnden ingen konflikt i att använda såväl 
befintliga bibliotek som Orangeriet som mötesplatser för invånarna i Borås Stad.  
Biblioteken har varit och är mötesplatser och informationscentra för såväl 
kommunen som helhet som för stadsdelen vilket de också ska fortsätta att vara.  
 
Orangeriet kommer att ha fler funktioner än att verka som en plats för 
information eller dialog mellan politiker och allmänhet. Det ska fungera som ett 
gemensamt forum där frågor som exempelvis stadsutveckling och miljö- och 
energifrågor kan kommuniceras mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna 
på ett mer tillgängligt sätt än idag. Dessutom ska medborgarna själva kunna fylla 
platsen med aktiviteter eller använda sig av möteslokalerna.  
 
Med detta som bakgrund anser Lokalförsörjningsnämnden att befintliga bibliotek 
och Orangeriet kompletterar varandra och tillsammans fyller nödvändiga 
funktioner för att stimulera och underlätta dialog mellan politiker och medborgare 
i Borås Stad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Nämnden anser att Borås har ett pågående och aktivt arbete med mötesplatser. I 
det arbetet fyller stadsdelsbiblioteken redan en viktig roll. 
 
Orangeriet kommer, utöver att fungera som en mötesplats, också att ha ytterligare 
funktioner. Byggnaden kommer exempelvis att verka trygghetsskapande i 
Stadsparken och har potentialen att bli en lykta i parken. Sammanfattningsvis 
innebär detta att motionen bör avstyrkas. 
 
Miljö- och konsumentnämnden  
Ulla-Britt Åsén (SD) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att de 
befintliga biblioteken ska användas till de ”nya mötesplatserna” för medborgarna 
och att en organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek. 
Vidare föreslås att motionen behandlas innan beslut tas om ett Glashus i 
Stadsparken. 
 
I och med att Kommunfullmäktige beslutat om byggnation av Orangeriet torde 
motionens intentioner i de delarna vara överspelade. Enligt förvaltningens 
uppfattning finns det dock inga motsättningar mellan att använda biblioteken som 

 REMISSAMMANSTÄLLNING 2 (3) 
 
Stadskansliet 2014-06-23 2014/KS0164 
Ekonomistyrning 
Christina Anemo, tfn 033-35 53 05 

mötesplatser och ett centralt beläget Rådrum. I arbetet med Orangeri/Rådrum 
finns tankarna om ett samlat koncept som även innefattar mobila och virtuella 
mötesplatser där Rådrummet i Stadsparken utgör ett nav för hållbarhetsfrågorna. 
Stadens bibliotek är redan idag viktiga mötesplatser och möjligheterna till 
samarbete mellan dem och Rådrummet ska naturligtvis tas tillvara i den 
kommande verksamheten. 
 
Kulturnämnden  
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för 
boende och besökare i Borås. Här finns information och personal som kan vägleda till 
efterfrågad kunskap i olika frågor. Inom bibliotekens programverksamhet anordnas 
möten mellan t.ex. politiker, ämnesspecialister, författare och allmänhet.  
 
Borås Stadsbibliotek kan inte ersätta den verksamhet som planeras i Stadsparken med 
mindre än ett förändrat uppdrag och en därtill anpassad budget.  
 
Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden avstår från yttrande. 
 
Stadsdelsnämnden Norr  
Folkbiblioteken i Stadsdelsnämnden Norrs geografiska område liksom övriga 
bibliotek i Borås är redan idag mötesplatser för boende i Borås. På biblioteken 
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika 
frågor. Trots denna verksamhet kan inte folkbiblioteken ersätta den verksamhet 
som planeras i Stadsparken. När det gäller kontakten mellan medborgare och 
politiker vill Stadsdelsnämnden Norr utveckla konceptet medborgardialog som 
Borås Stad har beslutat använda som metod. Biblioteken kan vara en av flera 
arenor för sådan dialog. 
 
Stadsdelsnämnden Väster  
I en motion från Ulla-Britt Åsén, Sverigedemokraterna, föreslås att de befintliga 
biblioteken ska användas som ”de nya mötesplatserna för medborgarna och att en 
organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek”. 
Folkbiblioteken inom Stadsdelsförvaltningen Väster liksom övriga bibliotek i 
Borås är redan i dag mötesplatser för boende och besökare i Borås. På biblioteken 
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika 
frågor. Inom stadsdelen anordnas också olika aktiviteter där kommuninvånare och 
politiker möts, ett exempel på det är ”Fika demokratiskt” där politiker bjuder in 
invånarna till samtal och dialog. Dessa 
träffar har planerats utifrån geografisk spridning och har genomförts på flera av 
stadsdelens bibliotek men också på andra (mötes-) platser inom stadsdelen. 
Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt utifrån Människor möts, Borås Stads 
Vision 2025 och vill genom olika slags arenor för möten skapas en mångfald av 
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mötesplatser och ett centralt beläget Rådrum. I arbetet med Orangeri/Rådrum 
finns tankarna om ett samlat koncept som även innefattar mobila och virtuella 
mötesplatser där Rådrummet i Stadsparken utgör ett nav för hållbarhetsfrågorna. 
Stadens bibliotek är redan idag viktiga mötesplatser och möjligheterna till 
samarbete mellan dem och Rådrummet ska naturligtvis tas tillvara i den 
kommande verksamheten. 
 
Kulturnämnden  
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för 
boende och besökare i Borås. Här finns information och personal som kan vägleda till 
efterfrågad kunskap i olika frågor. Inom bibliotekens programverksamhet anordnas 
möten mellan t.ex. politiker, ämnesspecialister, författare och allmänhet.  
 
Borås Stadsbibliotek kan inte ersätta den verksamhet som planeras i Stadsparken med 
mindre än ett förändrat uppdrag och en därtill anpassad budget.  
 
Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden avstår från yttrande. 
 
Stadsdelsnämnden Norr  
Folkbiblioteken i Stadsdelsnämnden Norrs geografiska område liksom övriga 
bibliotek i Borås är redan idag mötesplatser för boende i Borås. På biblioteken 
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika 
frågor. Trots denna verksamhet kan inte folkbiblioteken ersätta den verksamhet 
som planeras i Stadsparken. När det gäller kontakten mellan medborgare och 
politiker vill Stadsdelsnämnden Norr utveckla konceptet medborgardialog som 
Borås Stad har beslutat använda som metod. Biblioteken kan vara en av flera 
arenor för sådan dialog. 
 
Stadsdelsnämnden Väster  
I en motion från Ulla-Britt Åsén, Sverigedemokraterna, föreslås att de befintliga 
biblioteken ska användas som ”de nya mötesplatserna för medborgarna och att en 
organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek”. 
Folkbiblioteken inom Stadsdelsförvaltningen Väster liksom övriga bibliotek i 
Borås är redan i dag mötesplatser för boende och besökare i Borås. På biblioteken 
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika 
frågor. Inom stadsdelen anordnas också olika aktiviteter där kommuninvånare och 
politiker möts, ett exempel på det är ”Fika demokratiskt” där politiker bjuder in 
invånarna till samtal och dialog. Dessa 
träffar har planerats utifrån geografisk spridning och har genomförts på flera av 
stadsdelens bibliotek men också på andra (mötes-) platser inom stadsdelen. 
Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt utifrån Människor möts, Borås Stads 
Vision 2025 och vill genom olika slags arenor för möten skapas en mångfald av 
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möjligheter till nytta för invånarna. 
 
Stadsdelsnämnden Öster  
I motionen föreslås det att Borås Stad ska använda de befintliga biblioteken som 
mötesplatser istället för ett glashus i Stadsparken.  
 
Mot bakgrund av att ärendet med glashus i Stadsparken är beslutat i 
Kommunfullmäktige, avstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen.  
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet avstår från yttrande  
 
Centrala Pensionärsrådet 
Rådet avstår från att yttra sig. Biblioteken används redan som mötesplatser. 
 
Funktionshinderrådet 
Funktionshinderrådet har inget att erinra mot förslaget 
Rådet menar att biblioteken redan i dag fungerar som mötesplatser, t ex genomförs 
medborgardialoger ibland där. Det är positivt att biblioteken används som 
mötesplatser. 
 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet avstår från yttrande 
 
Industribyggnader I Borås AB 
I grunden ser IBAB ingen konflikt i att använda såväl befintliga bibliotek som 
Orangeriet som mötesplatser för invånarna i Borås Stad.  Biblioteken har varit och 
är mötesplatser och informationscentra för såväl kommunen som helhet som för 
stadsdelen vilket de också ska fortsätta att vara.  
 
Orangeriet kommer att ha fler funktioner än att verka som en plats för 
information eller dialog mellan politiker och allmänhet. Det ska fungera som ett 
gemensamt forum där frågor som exempelvis stadsutveckling och miljö- och 
energifrågor kan kommuniceras mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna 
på ett mer tillgängligt sätt än idag. Dessutom ska medborgarna själva kunna fylla 
platsen med aktiviteter eller använda sig av möteslokalerna.  
 
Med detta som bakgrund anser IBAB att befintliga bibliotek och Orangeriet 
kompletterar varandra och tillsammans fyller nödvändiga funktioner för att 
stimulera och underlätta dialog mellan politiker och medborgare i Borås Stad. 
 

 REMISSÖVERSIKT 1 (1) 
 
 2014-06-23 2014/KS0164 
Stadskansliet 
Ekonomistyrning 
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Motion: Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för 
invånarna i Borås Kommun 
 
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden 
 

 Tillstyrker 

Tillstyrker 
med 
yttrande Avstyrker 

Avstår 
från 
yttrande Ej svar 

Lokalförsörjningsnämnden   X   

Samhällsbyggnadsnämnden    X   

Miljö- och konsumentnämnden    X   

Kulturnämnden    X   

Utbildningsnämnden     X  

Stadsdelsnämnden Norr    X   

Stadsdelsnämnden Väster    X   

Stadsdelsnämnden Öster    X   

Ungdomsrådet    X  

Centrala Pensionärsrådet    X  

Funktionshinderrådet X     

Brottsförebyggande rådet    X  

Industribyggnader I Borås AB   X   
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Motion: Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för 
invånarna i Borås Kommun 
 
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden 
 

 Tillstyrker 

Tillstyrker 
med 
yttrande Avstyrker 

Avstår 
från 
yttrande Ej svar 

Lokalförsörjningsnämnden   X   

Samhällsbyggnadsnämnden    X   

Miljö- och konsumentnämnden    X   

Kulturnämnden    X   

Utbildningsnämnden     X  

Stadsdelsnämnden Norr    X   

Stadsdelsnämnden Väster    X   

Stadsdelsnämnden Öster    X   

Ungdomsrådet    X  

Centrala Pensionärsrådet    X  

Funktionshinderrådet X     

Brottsförebyggande rådet    X  

Industribyggnader I Borås AB   X   
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    Kommunfullmäktige 
 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Nollvision 
för suicid 
 
Ärendet  
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat mot-
ion om Nollvision för suicid.  
I motionen föreslås att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheten för kom-
munanställda att utbildas i metoden MHFA.  
 
Överväganden 
Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första 
hjälpen till psykisk hälsa, är en utbildning avsedd för allmänheten. Tanken bakom 
utbildningen är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren 
sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den 
drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk 
ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. 
 
Psykisk ohälsa är ett aktuellt område. Folkhälsomyndigheten har t.ex. fått regeringens 
uppdrag samordna arbetet med den nationella strategin mot psykisk ohälsa. Västra 
Götalandsregion har haft kampanjer om suicidprevention och Regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en särskild överenskommelse om stöd 
till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 
 
Idag finns flera olika typer av utbildningar inom området suicidprevention som riktar 
sig till olika målgrupper, både allmänhet och yrkesverksamma. Det finns även olika 
utbildningar när det gäller Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningarna arrangeras 
av både myndigheter och organisationer. Det finns kortare och längre utbildningar, 
instruktörsutbildningar mm.   
  
Det sker en del aktiviteter i Borås Stad avseende Första hjälpen till psykisk hälsa. 
Medarbetare på fritidsgårdarna i Stadsdel Öster kommer att gå på kurs i MHFA under 
hösten. Samtidigt deltar en folkhälsosamordnare och två anhörighetskonsulenter i 
utbildning för att bli instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen ger 
behörighet för att organisera och genomföra Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. 
 
Bedömning  
Det finns skäl att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i Första 
hjälpen till psykisk hälsa. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har 
uppdraget att arbeta med kommunens samlade kompetensförsörjning.  
 

2 

Förslag  
  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i 
MHFA. 
 
Motionen bifalls.  
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Per Olsson 
   Personalchef 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 313

2 

Förslag  
  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i 
MHFA. 
 
Motionen bifalls.  
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Per Olsson 
   Personalchef 
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Motion till Kommunfullmäktige i Borås   2016-09-09 
 
Nollvision för suicid 
 
Den 10 september högtidlighålls den Internationella suicidpreventionens dag världen över. 
Tyvärr är frågan om självmord så tabu idag att många inte känner till att det finns en dag som 
uppmärksammar just detta. Många känner inte heller till att suicid är den vanligaste dödsorsaken 
för män mellan 18-44 år, och den näst vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp, endast 
bröstcancer dödar fler. Att bröstcancer uppmärksammas då och då vet vi om, och det är viktigt. 
Man kan ge en gåva eller köpa ett rosa band och på så sätt visa att man stödjer och kämpar emot. 
 
Så långt har vi inte kommit vad gäller självmord. Mellan åren 2005-2014 var det 162 boråsare som 
inte förmådde leva vidare tillsammans med oss andra. Sverige har förvisso en nollvision för 
suicid, antagen av riksdagen 2008, men vad hjälper det att det står i en riksdagsförordning om 
inget görs? Tankar och ord måste bli till handling. 
 
Därför har Sverige också köpt in rättigheterna till den evidensbaserade utbildningen som här i 
Sverige kom att kallas MHFA (Mental Health First Aid) – Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. 
Utbildningen går stegvis igenom de faktorer som bidrar till ohälsa och vad man i vardagslivet kan 
göra för att göra sig själv och andra medvetna om vad psykisk ohälsa är och hur den bäst kan 
förebyggas. 
 
Att lära sig uppfatta signaler på hur en annan medmänniska mår är ovärderliga verktyg för alla, 
särskilt för dem som arbetar i skolan, vården, omsorgen, fotbollslaget, eller pensionärsföreningen. 
Kort sagt - över allt där människor möts. 
  
För att tydliggöra vad preventivt arbete går ut på kan vi göra en jämförelse med en trafikolycka. 
Tänk dig att en bil står nedisad, det har fallit nysnö, du har inte hunnit byta till vinterdäck, det är 
halt i kurvan och då, just där, möter du en buss. Du trycker bromsen i botten. Föraren har ingen 
kontroll över bilen. Hade man i stället lyssnat på väderleksrapporten, lagt en filt över bilrutan, du 
har vinterdäck, du kör långsamt för du förstår att det kan vara halt och du möter bussen i ett 
långsamt tempo där föraren har kontroll över bilen och övrig trafik. Förhållandevis små insatser 
kan alltså ha en avgörande betydelse.  
 
Suicidprevention är ett arbete på lång sikt. Det finns ingen ”quick-fix”, utan det hela bottnar i hur 
väl vi mår som människor och hur väl vi finner oss tillrätta i det samhälle vi byggt och skapat. 
 
Flertalet västländer använder sig utav MHFA, även USA har börjat tillämpa metoden i sin strävan 
att minska de så kallade skolskjutningarna. Liberalerna i Borås ser det som en självklarhet att alla 
berörda kommunanställda ges tillfälle att utbilda sig i MHFA. Detta har redan gjorts i Skaraborg 
och nu tar vi, Liberalerna i Borås, upp stafettpinnen! 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag  
 

- att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i 
metoden MHFA.  

 
Patric Cerny (L) 

 
 
 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Jan Olausson 

 
Sida 
1(2) 

2017-01-09 Dnr 2013/KS0607 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Länge 
leve kärleken! 
 
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-19 inlämnat 
rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att: Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda 
PREP-kurser. 
 
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna 
samt till Ungdomsrådet. Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen, 
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen och Ungdomsrådet avstår från 
yttrande. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Öster har inte svarat på 
remissen, men har haft uppe Stadsdelsnämnden Västers remissvar som 
anmälningsärende i respektive nämnd. 
 
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 
 
Kommunstyrelsens övervägande 
 
Kommunstyrelsen är positiv till ett förebyggande arbete för parrelationer. 
Familjerådgivningen på Stadsdelsnämnd Väster erbjuder PREP-kurser (Prevention 
and Relationship Enhancement Program) till par som önskar delta. Kurser har 
genomförts sedan 2014 i samarbete med SENSUS, vilka äger kursmaterialet. Kurser 
har erbjudits två gånger per år, kvällstid. Inledningsvis var det svårt att få deltagare till 
kurserna. Genom att marknadsföra utbildningen vid föräldrautbildningar,  
familjecentraler, bibliotek och kommunens webbplats, etc har nu två kurser 
genomförts.  
 
Kurserna genomförs numera av Borås Stad, kursledarna arbetar på 
Familjerådgivningen och har kompetens inom området. Kursmaterialet köps av 
SENSUS och deltagarna betalar samma avgift som tidigare. Svenska kyrkan i Borås 
erbjuder också PREP-kurser.  
 
Kommunstyrelsen anser att PREP-kurser för närvarande bedrivs på ett 
tillfredställande sätt med kompetenta kursledare. Två kurser har genomförts och bör 
fortsätta i nuvarande form. Längre fram bör arbetet utvärderas, då bör också ställning 
tas till den fortsatta kursverksamheten och vem som ska ansvara för den. 
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Svar på motion av Patrik Cerny (FP); Länge leve  
kärleken!
2017-01-09  Dnr 2013/KS0607 700

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 
 
 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Jan Olausson 

 
Sida 
1(2) 

2017-01-09 Dnr 2013/KS0607 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Länge 
leve kärleken! 
 
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-19 inlämnat 
rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att: Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda 
PREP-kurser. 
 
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna 
samt till Ungdomsrådet. Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen, 
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen och Ungdomsrådet avstår från 
yttrande. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Öster har inte svarat på 
remissen, men har haft uppe Stadsdelsnämnden Västers remissvar som 
anmälningsärende i respektive nämnd. 
 
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 
 
Kommunstyrelsens övervägande 
 
Kommunstyrelsen är positiv till ett förebyggande arbete för parrelationer. 
Familjerådgivningen på Stadsdelsnämnd Väster erbjuder PREP-kurser (Prevention 
and Relationship Enhancement Program) till par som önskar delta. Kurser har 
genomförts sedan 2014 i samarbete med SENSUS, vilka äger kursmaterialet. Kurser 
har erbjudits två gånger per år, kvällstid. Inledningsvis var det svårt att få deltagare till 
kurserna. Genom att marknadsföra utbildningen vid föräldrautbildningar,  
familjecentraler, bibliotek och kommunens webbplats, etc har nu två kurser 
genomförts.  
 
Kurserna genomförs numera av Borås Stad, kursledarna arbetar på 
Familjerådgivningen och har kompetens inom området. Kursmaterialet köps av 
SENSUS och deltagarna betalar samma avgift som tidigare. Svenska kyrkan i Borås 
erbjuder också PREP-kurser.  
 
Kommunstyrelsen anser att PREP-kurser för närvarande bedrivs på ett 
tillfredställande sätt med kompetenta kursledare. Två kurser har genomförts och bör 
fortsätta i nuvarande form. Längre fram bör arbetet utvärderas, då bör också ställning 
tas till den fortsatta kursverksamheten och vem som ska ansvara för den. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 316

2 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen är besvarad 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
  Ingegerd Eriksson 
  Enhetschef 
 
 
 

Motion   2013-09-19 

Länge leve kärleken! 

Att träffa en partner och bli förälskad hör till det bästa som händer i livet. Att sedan leva i en 
stabil och levande kärleksrelation när den första förälskelsen har lagt sig kan vara svårare.  

Vi vet att goda relationer leder till bättre hälsa och ökade livschanser. Genom förebyggande 
arbete kan vi hjälpa människor att undvika destruktiva situationer, relationer som tar slut i 
onödan och att familjer splittras.  

Som en förebyggande insats vill jag att Borås Stad ska börja erbjuda PREP-kurser till alla par 
som så önskar. PREP är friskvård i parrelation, och är en kurs som ger verktyg för varaktig 
kärlek. Det är en strukturerad metod och den bäst utvärderade parrelationskursen som finns 
tillgänglig i Sverige. De par som deltar i kursen lär sig nya sätt att hantera konflikter och nya 
sätt att kommunicera. Kursen har genomförts i kommunal regi med goda resultat i flera 
svenska kommuner.  

PREP-kursen skulle t ex kunna erbjudas i samarbete med våra familjecentraler, 
mödravårdscentraler, förskolor, bibliotek och vårdcentraler. En avgift på samma nivå som den 
som tas ut av andra organisationer som anordnar kursen bör betalas av deltagarna. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

-  Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda PREP-kurser.   

Patric Cerny (FP) 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen är besvarad 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
  Ingegerd Eriksson 
  Enhetschef 
 
 
 

Motion   2013-09-19 

Länge leve kärleken! 

Att träffa en partner och bli förälskad hör till det bästa som händer i livet. Att sedan leva i en 
stabil och levande kärleksrelation när den första förälskelsen har lagt sig kan vara svårare.  

Vi vet att goda relationer leder till bättre hälsa och ökade livschanser. Genom förebyggande 
arbete kan vi hjälpa människor att undvika destruktiva situationer, relationer som tar slut i 
onödan och att familjer splittras.  

Som en förebyggande insats vill jag att Borås Stad ska börja erbjuda PREP-kurser till alla par 
som så önskar. PREP är friskvård i parrelation, och är en kurs som ger verktyg för varaktig 
kärlek. Det är en strukturerad metod och den bäst utvärderade parrelationskursen som finns 
tillgänglig i Sverige. De par som deltar i kursen lär sig nya sätt att hantera konflikter och nya 
sätt att kommunicera. Kursen har genomförts i kommunal regi med goda resultat i flera 
svenska kommuner.  

PREP-kursen skulle t ex kunna erbjudas i samarbete med våra familjecentraler, 
mödravårdscentraler, förskolor, bibliotek och vårdcentraler. En avgift på samma nivå som den 
som tas ut av andra organisationer som anordnar kursen bör betalas av deltagarna. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

-  Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda PREP-kurser.   

Patric Cerny (FP) 
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Stadskansliet 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Jan Olausson 

REMISSAMMANSTÄLLNING 
Sida 
1(1) 

Datum 2016-06-30 Dnr 2013/KS0607 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

Motion: Länge leve kärleken! 
 

Inkomna yttranden i sammanfattning  
 
Fritids- och folkhälsonämnden  
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från 
Patric Cerny (L) med förslag om att börja erbjuda PREP-kurser i Borås Stad. Familje-
rådgivningen erbjuder redan PREP-kurser i Borås Stad. Tidigare i samarbete med 
SENSUS men från och med 2016 kommer familjerådgivningen i Borås Stad att er-
bjuda PREP-kurs 2 gånger om året i kommunens regi. Förvaltningen anser därmed 
att arbetet redan pågår då PREP-kurser erbjuds regelbundet.  
 

Stadsdelsnämnden Väster  
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
PREP-kurser genomförs idag av Familjerådgivningen och via Svenska Kyrkans studi-
eförbund Sensus. Före det att ett eventuellt uppdrag ges till Fritid- och folkhälso-
nämnden att erbjuda och genomföra kurserna bör omfattning av behovet utredas. 
Därefter om behovet bedöms större än det som dagens kursverksamhet tillgodoser 
bör också avgöras vem som ska ansvara för uppdraget.  
 
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet avstår från yttrande. 
 
 

 
 
 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Eva Andreasson 

 
Sida 
1(2) 
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/   
näring/föreningslivsdag samt implementera 
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor 
 
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås:  
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt 
ovan 
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag 
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga 
elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i 
enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet. 
 
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt 
till Ungdomsrådet 
 
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 

Ärendet 
Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar redogjort för vad Brunkefloprojektet in-
nebär samt för en utredning som Malmö Stad gjort 2015, om hur erfarenheterna av 
Brunkefloprojektet skulle kunna integreras i skolornas arbete för ökad måluppfyllelse, 
se bilaga.  
 
Malmö Stads utredning visar bland annat att en generell utökning av undervisnings-
tiden i ämnet idrott och hälsa i en kommunövergripande timplan är tveksamt. 
Utredningen avfärdar också genomförandet av den ursprungliga Bunkeflomodellen 
då den byggde på fristående aktörers medverkan och extern finansiering.  
 
Regeringen har uppdragit till Skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell tim-
plan. Regeringens promemoria ”En stadieindelad timplan i grundskolan och närlig-
gande frågor”, är på remiss och Borås Stad har som en av remissinstanserna lämnat 
synpunkter till regeringen.   
 
I promemorian föreslås ingen utökning av timplanen i idrott och hälsa, men det anges 
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/   
näring/föreningslivsdag samt implementera 
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor 
 
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås:  
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt 
ovan 
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag 
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga 
elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i 
enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet. 
 
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt 
till Ungdomsrådet 
 
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 

Ärendet 
Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar redogjort för vad Brunkefloprojektet in-
nebär samt för en utredning som Malmö Stad gjort 2015, om hur erfarenheterna av 
Brunkefloprojektet skulle kunna integreras i skolornas arbete för ökad måluppfyllelse, 
se bilaga.  
 
Malmö Stads utredning visar bland annat att en generell utökning av undervisnings-
tiden i ämnet idrott och hälsa i en kommunövergripande timplan är tveksamt. 
Utredningen avfärdar också genomförandet av den ursprungliga Bunkeflomodellen 
då den byggde på fristående aktörers medverkan och extern finansiering.  
 
Regeringen har uppdragit till Skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell tim-
plan. Regeringens promemoria ”En stadieindelad timplan i grundskolan och närlig-
gande frågor”, är på remiss och Borås Stad har som en av remissinstanserna lämnat 
synpunkter till regeringen.   
 
I promemorian föreslås ingen utökning av timplanen i idrott och hälsa, men det anges 
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att det ” i sammanhanget finns skäl att framhålla att daglig fysisk aktivitet är viktigt för 
att eleverna ska kunna prestera bra och förbättra sina studieresultat”.  
 
Nämnderna har i sina remissvar gjort bedömningen att fysisk aktivitet enligt motion-
ärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste utökas. Till exempel 
skulle en utökning med undervisningen i idrott och hälsa med en timma per vecka i 
varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala skolor, innebära en ökad personalkost-
nad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.   
 
I motionen hänvisas det bland annat till samverkan med näringslivet. Skolorna i Borås 
Stad har en pågående samverkan med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre 
förståelse för kopplingen mellan skola och arbetsliv.  
 
Kommunstyrelsens övervägande 
Stadsdelsnämnderna har belyst kostnaden för en utökning av timplanen i idrott och 
hälsa. Kommunstyrelsen bedömer att någon ytterligare utredning avseende kostnader 
enligt förslaget i motionen inte behövs. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om den nya 
timplanen och bedöma effekterna av eventuella förändringar. Först därefter kan det 
göras överväganden om eventuella lokala utökningar av timplanen eller andra sätt att 
skapa fysisk aktivitet i skolan. 
 
Riksdagen har, på Allianspartiernas initiativ, föreslagit en utökning av antalet timmar i 
idrott med 20 procent och eftersom den frågan nu bereds i Regeringskansliet bör 
Borås Stad avvakta med att göra särskilda lokala lösningar. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att skolorna i Borås Stad har en pågående samverkan 
med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan 
skola och arbetsliv, vilket är i enlighet med intentionen i motionen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen förklaras besvarad. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
 
  Ingegerd Eriksson 
  Enhetschef 
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn 
Qvarnström (SD): Att införa en skol/   
näring/föreningslivsdag samt implementera 
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor 





För Moderaterna  För Liberalerna 
Annette Carlson  Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet  För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson  Falco Güldenpfennig 
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Qvarnström (SD): Att införa en skol/   
näring/föreningslivsdag samt implementera 
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor 
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Motion: Att införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera "Bunkeflomodellen" i 
kommunens skolor
 
Bakgrund:
 
De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, kommer få stor 
påverkan för hans eller hennes framtid. Utöver bra lärare har forskning visat att fler aspekter 
påverkar resultaten.
 
1999 påbörjades den studie som kom att ligga till grund för den så kallade ”Bunkeflomodellen”. 
Studien visade att elever som har regelbunden fysisk träning, mår bättre, har lättare att fokusera 
och presterar bättre i skolan. Det lokala föreningslivet var aktiva och engagerade i projektet, vilket 
inte bara avlastade lärarna i skolan, det gav även de engagerade föreningarna nya medlemmar. 
Något som var mycket uppskattat bland dessa.
 
Inspirerade av denna forskning och de resultat som projektet gav, vill vi Sverigedemokrater nu 
utveckla modellen ytterligare, och till modellen lägga ett nära samarbete med näringslivet. 
 
Utöver bättre hälsa, minskad barnfetma och bättre skolresultat, som var en effekt av 
”Bunkeflomodellen”, skulle ett nära samarbete med näringslivet ge eleverna en bättre insikt i vad 
som krävs för att nå sina drömyrken och varför man behöver studera, detta skulle också ge 
eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och samhället – något som på sikt också kommer 
minska risken för framtida missmatchning för eleverna. 
 
Elever, lärare, föreningsliv och näringsliv blir alla vinnare.
 
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
 
 - Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt ovan
 
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag

-  Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga elever inom 
för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna 
för det så kallade Bunkefloprojektet.

 
Andreas Bäckman
Björn Qvarnström 
SD-Borås 

 
 
 
Stadskansliet 
Avd: Kvalitet och utveckling 
Handläggare: Eva Andreasson 
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Motion: Att införa en skol/näring/ förenings-
livsdag samt implementera ”Bunkeflomo-
dellen” i kommunens skolor 
 

Inkomna yttranden i sammanfattning  
 
Stadsdelsnämnden Norr  
Stadsdelnämnden Norr avstyrker motionen ”Att införa en skol/näring/ 
föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor”. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr anser att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas hälsa och 
lärande. Fysisk aktivitet enligt motionärens förslag medför att timplanen för idrott 
och hälsa måste utökas, vilket kan medföra ökade kostnader. En utökning i idrott och 
hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stad skulle innebära en 
ökad personalkostnad på ca 11.5 mkr per år. Skolverket har fått ett uppdrag av 
regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell timplan. Borås Stad bör invänta 
regeringsbeslut om den nya timplanen innan beslut fattas om förändringar.  
  
Näringslivet i Borås visar på många sätt ett stort engagemang för skolans utveckling. 
Det finns dock behov av att utveckla samarbetet ytterligare. Nämnden anser att 
kvaliteten på samarbetet blir högre om varje skola får arbeta utifrån sina 
förutsättningar och inte genom en gemensam modell.  
 
Stadsdelsnämnden Väster  
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. 
  
Sammanfattning 
I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framgår att ”Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen.”1. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller att fysisk aktivitet är viktigt för 
elevernas hälsa och lärande och det är ett viktigt område för skolan att arbeta med. 
Förvaltningen bedömer vidare att ett genomförande av fysisk aktivitet varje dag i 
enlighet med motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste 
utökas och att det medför ökade kostnader. En utökning med undervisningen i idrott 
och hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala 
skolor skulle innebära en ökad personalkostnad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.  
                                                 
1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR 
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Motion: Att införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera "Bunkeflomodellen" i 
kommunens skolor
 
Bakgrund:
 
De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, kommer få stor 
påverkan för hans eller hennes framtid. Utöver bra lärare har forskning visat att fler aspekter 
påverkar resultaten.
 
1999 påbörjades den studie som kom att ligga till grund för den så kallade ”Bunkeflomodellen”. 
Studien visade att elever som har regelbunden fysisk träning, mår bättre, har lättare att fokusera 
och presterar bättre i skolan. Det lokala föreningslivet var aktiva och engagerade i projektet, vilket 
inte bara avlastade lärarna i skolan, det gav även de engagerade föreningarna nya medlemmar. 
Något som var mycket uppskattat bland dessa.
 
Inspirerade av denna forskning och de resultat som projektet gav, vill vi Sverigedemokrater nu 
utveckla modellen ytterligare, och till modellen lägga ett nära samarbete med näringslivet. 
 
Utöver bättre hälsa, minskad barnfetma och bättre skolresultat, som var en effekt av 
”Bunkeflomodellen”, skulle ett nära samarbete med näringslivet ge eleverna en bättre insikt i vad 
som krävs för att nå sina drömyrken och varför man behöver studera, detta skulle också ge 
eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och samhället – något som på sikt också kommer 
minska risken för framtida missmatchning för eleverna. 
 
Elever, lärare, föreningsliv och näringsliv blir alla vinnare.
 
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
 
 - Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt ovan
 
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag

-  Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga elever inom 
för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna 
för det så kallade Bunkefloprojektet.

 
Andreas Bäckman
Björn Qvarnström 
SD-Borås 
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Motion: Att införa en skol/näring/ förenings-
livsdag samt implementera ”Bunkeflomo-
dellen” i kommunens skolor 
 

Inkomna yttranden i sammanfattning  
 
Stadsdelsnämnden Norr  
Stadsdelnämnden Norr avstyrker motionen ”Att införa en skol/näring/ 
föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor”. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr anser att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas hälsa och 
lärande. Fysisk aktivitet enligt motionärens förslag medför att timplanen för idrott 
och hälsa måste utökas, vilket kan medföra ökade kostnader. En utökning i idrott och 
hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stad skulle innebära en 
ökad personalkostnad på ca 11.5 mkr per år. Skolverket har fått ett uppdrag av 
regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell timplan. Borås Stad bör invänta 
regeringsbeslut om den nya timplanen innan beslut fattas om förändringar.  
  
Näringslivet i Borås visar på många sätt ett stort engagemang för skolans utveckling. 
Det finns dock behov av att utveckla samarbetet ytterligare. Nämnden anser att 
kvaliteten på samarbetet blir högre om varje skola får arbeta utifrån sina 
förutsättningar och inte genom en gemensam modell.  
 
Stadsdelsnämnden Väster  
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. 
  
Sammanfattning 
I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framgår att ”Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen.”1. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller att fysisk aktivitet är viktigt för 
elevernas hälsa och lärande och det är ett viktigt område för skolan att arbeta med. 
Förvaltningen bedömer vidare att ett genomförande av fysisk aktivitet varje dag i 
enlighet med motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste 
utökas och att det medför ökade kostnader. En utökning med undervisningen i idrott 
och hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala 
skolor skulle innebära en ökad personalkostnad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.  
                                                 
1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR 
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Observera att om eleverna ska få en timmes schemalagd fysisk aktivitet per dag skulle 
timplanen troligtvis behöva utökas med mer än en timma per vecka.  
 
Regeringen har uppdragit till skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell 
timplan.2  Det finns förslag om en utökning av timplanen för matematik som kan 
börja gälla redan nästa läsår. Innan beslut fattas om eventuella förändringar i 
timplanen bör Borås Stad invänta regeringsbeslutet.  
 
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer att det finns ett behov av att utveckla 
samarbetet mellan skola och näringsliv i Borås Stad och att det finns behov av en 
central samordning och stöttning. Förvaltningen bedömer dock att kvaliteten på 
samarbetet blir högre när varje skola får arbeta utifrån sina förutsättningar och inte 
genom en gemensam modell.  
 
Varje skolenhet i Borås Stad har olika utmaningar och förutsättningar, vilket talar 
emot att alla ska jobba med skolans utmaningar på samma sätt. På vissa skolor 
genomförs till exempel en satsning på matematik och/eller läsning och på dessa 
skolor kan det i nuläget vara mest gynnsamt för eleverna att fullfölja de satsningarna 
snarare än att ge sig in på nya.  
 
Stadsdelsnämnden Öster  
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.  

 
Nämndens yttrande 
I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framgår att ”Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skolda-
gen.”3. Stadsdelsnämnden Öster framhåller att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas 
hälsa och lärande och det är ett viktigt område för skolan att arbeta med. Nämnden 
bedömer att ett genomförande av fysisk aktivitet varje dag i enlighet med motionärer-
nas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste utökas och att det medför 
ökade kostnader. En utökning med undervisningen i idrott och hälsa med en timma 
per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stad skulle innebära en ökad personalkostnad 
på ca 11.5 mkr per år.  
 
Regeringen har uppdragit till skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell tim-
plan.4  Det finns förslag om en utökning av timplanen för matematik som kan börja 
gälla redan nästa läsår. Innan beslut fattas om eventuella förändringar i timplanen bör 
Borås Stad invänta regeringsbeslutet.  
 
Stadsdelsnämnden Öster anser att en ett utökat/utvecklat samarbete mellan skola och 
näringsliv i Borås Stad vore bra och önskvärt. Samarbetet bör utformas från varje 
enhets specifika förutsättningar och behov. Stadsdelsnämnden Öster anser vidare att 
ett utvecklat samarbete är i behov av samordning mellan skolor men att det inte kan 
genomföras genom en gemensam modell.  

 

                                                 
2 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FRecord%3Fk%3D3352 
 
 
3 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR 
 
4http://www.regeringen.se/contentassets/c59248118fa448e4b6efe1f3017432a3/uppdrag-att-ta-fram-
forslag-till-en-stadieindelad-timplan-for-grundskolan 
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Varje skolenhet i Borås Stad har olika utmaningar och förutsättningar vilket talar 
emot att alla ska jobba med skolans utmaningar på samma sätt. På vissa skolor ge-
nomförs t.ex. en satsning på matematik och/eller läsning och på dessa skolor kan det 
i nuläget vara mest gynnsamt för eleverna att fullfölja de satsningarna snarare än att 
börja med nya.  

 
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen men anser att en utredning ska göras 
innan beslut om införande fattas.  

Ungdomsrådets yttrande  
Ungdomsrådet är positivt till att en utredning om eventuell implementering av Bunke-
flomodellen görs. Ungdomsrådet tycker att det finns många fördelar med att ha mer fy-
sisk aktivitet i skolan. Främst gäller det hälsofördelarna med att motionera varje dag men 
också att fysisk aktivitet kan leda till ökat självförtroende. Det är bra om unga får möjlig-
het att prova på olika sporter i skolan och det ger möjlighet för dem som inte kan eller 
vill utöva fysisk aktivitet på fritiden att göra det under skoltid.  
 
Ungdomsrådet vill poängtera att det är viktigt att det ska vara olika typer av fysisk aktivi-
tet och att eleverna får vara med och bestämma aktiviteterna. 
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Varje skolenhet i Borås Stad har olika utmaningar och förutsättningar vilket talar 
emot att alla ska jobba med skolans utmaningar på samma sätt. På vissa skolor ge-
nomförs t.ex. en satsning på matematik och/eller läsning och på dessa skolor kan det 
i nuläget vara mest gynnsamt för eleverna att fullfölja de satsningarna snarare än att 
börja med nya.  

 
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen men anser att en utredning ska göras 
innan beslut om införande fattas.  

Ungdomsrådets yttrande  
Ungdomsrådet är positivt till att en utredning om eventuell implementering av Bunke-
flomodellen görs. Ungdomsrådet tycker att det finns många fördelar med att ha mer fy-
sisk aktivitet i skolan. Främst gäller det hälsofördelarna med att motionera varje dag men 
också att fysisk aktivitet kan leda till ökat självförtroende. Det är bra om unga får möjlig-
het att prova på olika sporter i skolan och det ger möjlighet för dem som inte kan eller 
vill utöva fysisk aktivitet på fritiden att göra det under skoltid.  
 
Ungdomsrådet vill poängtera att det är viktigt att det ska vara olika typer av fysisk aktivi-
tet och att eleverna får vara med och bestämma aktiviteterna. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

B 328

Nr 13
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) angående Borås 
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) angå-
ende Borås Symfoniorkesters framtid 
 
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 inläm-
nat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att det görs en utredning för att klargöra hur Borås Stads ekono-
miska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en långsiktig 
planering och säkerställa orkesterns framtid. Motionen har varit remitterad till Kul-
turnämnden som är den bidragsgivande nämnden i sammanhanget.  
 
Kulturnämnden anför att Borås Symfoniorkester är en viktig del av Borås kulturliv. 
Att invånarna i Borås med omnejd har, och under hundra år har haft, tillgång till 
klassisk och modern konstmusik är en måttstock på kvaliteten på stadens kulturutbud 
och den betydelse det har för medborgarna. Detta kan inte nog överskattas och därför 
måste Orkesterföreningen ges de förutsättningar som krävs för långsiktig planering.  
I förlängningen handlar det om verksamhetens fortlevnad. Kulturnämnden delar 
motionärens uppfattning om att en utredning behöver göras med syftet att säkerställa 
Borås Symfoniorkesters framtid. 
 
Kommunstyrelsen biträder Kulturnämndens uppfattning att Borås Symfoniorkester är 
en viktig del av Borås Kulturliv. Av den anledningen och för att ge Symfoniorkestern 
bättre ekonomiska förutsättningar erhöll Kulturnämnden i Budget 2010 ett utökat 
Kommunbidrag på 500 tkr för att öka stödet till Symfoniorkestern. Fr.o.m. 2010 ger 
Kulturnämnden Borås Symfoniorkester ett årligt bidrag på 800 tkr.  
 
Om Kulturnämnden anser det vara av vikt att utreda Orkestern långsiktiga 
förutsättningar har Kommunstyrelsen inga invändningar. Verksamhetsbidraget till 
Borås Symfoniorkester är en del av Kulturnämndens ansvar liksom bidragen till 
övriga kulturföreningar som erhåller stöd från nämnden. Frågan ligger således inom 
Kulturnämndens ansvar och befogenheter och skall därför prövas där. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen förklaras besvarad 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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Till Kommunfullmäktige 

Motion angående Borås Symfoniorkesters framtid 

De flesta svenska städer av en storlek jämförbar med Borås har en hel-eller halvprofessionell orkester 
med huvudsakligen klassisk och modern konstmusik på repertoaren. Borås Symfoniorkester består av 
en blandning av professionella musiker och amatörmusiker av hög klass. Huvudman för symfoni-
orkestern är Borås Orkesterförening, som firade 100-årsjubileum år 2012. Orkestern är och har varit 
ett mycket viktigt inslag i Borås musik-och kulturliv. För närvarande stöds Orkesterföreningen av 
kulturnämnden med totalt 800 000 kronor per år samt till en mindre del av privata sponsorer. 
Orkesterns budget har legat på ungefär 2 milj kr per år. 

Det knappa och osäkra ekonomiska läget för Borås Symfoniorkester resulterar i stora svårigheter för 
det långsiktiga planeringsarbetet, ett planeringsarbete som är nödvändigt för att man skall lyckas 
med engagemang av framför allt solister.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att 

en utredning görs skyndsamt med syftet att klargöra hur Borås stads ekonomiska stöd till Borås 
Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en långsiktig planering och säkerställa denna 
orkesters framtid.  

Borås 2013-10-23 

 

Bengt Wahlgren (FP) 

      

REMISSVAR
Sida
1

Datum 
2014-02-17 

Ärendenummer
Dnr 2013/KN0229  863 

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motionen Borås Symfoniorkesters framtid 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0668. 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen Borås Symfoniorkesters framtid. 
 
Kulturnämndens yttrande  
Borås Symfoniorkester är en viktig del av Borås kulturliv. Att invånarna i Borås med 
omnejd har, och under hundra år har haft, tillgång till klassisk och modern 
konstmusik är en måttstock på kvaliteten på stadens kulturutbud och den betydelse 
det har för medborgarna. Detta kan inte nog överskattas och därför måste 
Orkesterföreningen ges de förutsättningar som krävs för långsiktig planering.  
I förlängningen handlar det om verksamhetens fortlevnad. 
 
Kulturförvaltningen delar motionärens uppfattning om att en utredning behöver 
göras med syftet att säkerställa Borås Symfoniorkesters framtid. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 

 

 

Bengt Wahlgren  Eva-Lotta Franzén 
Ordförande   Kulturchef 
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REMISSVAR
Sida
1

Datum 
2014-02-17 

Ärendenummer
Dnr 2013/KN0229  863 

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motionen Borås Symfoniorkesters framtid 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0668. 
 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen Borås Symfoniorkesters framtid. 
 
Kulturnämndens yttrande  
Borås Symfoniorkester är en viktig del av Borås kulturliv. Att invånarna i Borås med 
omnejd har, och under hundra år har haft, tillgång till klassisk och modern 
konstmusik är en måttstock på kvaliteten på stadens kulturutbud och den betydelse 
det har för medborgarna. Detta kan inte nog överskattas och därför måste 
Orkesterföreningen ges de förutsättningar som krävs för långsiktig planering.  
I förlängningen handlar det om verksamhetens fortlevnad. 
 
Kulturförvaltningen delar motionärens uppfattning om att en utredning behöver 
göras med syftet att säkerställa Borås Symfoniorkesters framtid. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 

 

 

Bengt Wahlgren  Eva-Lotta Franzén 
Ordförande   Kulturchef 
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Nr 14
Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en  
vacker stad!
2016-12-12  Dnr 2016/KS0508 331

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 
 
 
Avd: Ekonomistyrning 
Handläggare: Roger Cardell 

 
Sida 
1(2) 

2016-12-12 Dnr 2016/KS0508 

  

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i 
en vacker stad! 
 
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16 inlämnat 
rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett styrdo-
kument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Motionären menar att 
Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar som innebär att inom 
hela Borås skydda, vårda återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbe-
stånd. Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och markering som 
syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad. 
 
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som tillstyrker motionen med 
hänsyntagande till nämndens synpunkter i yttrandet. 
 
Nämnden anför att i nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med 
fokus på riskträd) prioriteras. Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två 
i arbetet med att försköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt 
med detta ska arbetet med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att den inte 
bara ska innefatta träd som går under Tekniska nämndens ansvar. Den bör även innefatta 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostäders 
träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som möjligt.  
 
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är en fråga 
för Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta om. Nämndens 
remissvar där de beskriver hur de avser att arbeta med trädbeståndets långsiktiga förut-
sättningar kan anses ligga väl i linje med motionärens intentioner. Däremot är Kommun-
styrelsen tveksam till att Kommunfullmäktige skall ge nämnden ett formellt uppdrag vil-
ket då skall återrapporteras och följas upp. Det bör räcka med denna vägvisning och vilje-
inriktning för att Tekniska nämnden skall kunna gå vidare med sitt arbete. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen förklaras besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Falco Guldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Hans Gustavsson (KD) och Annette Carl-
son (M) till förmån för Annette Carlsons (M), Morgan Hjalmarssons (L), Kerstin 
Hermanssons (C) och Falco Guldenpfennigs (KD) alternativa förslag. 

2 

 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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E10

 

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en 
vacker stad! 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Motionen förklaras bifallen 

För Moderaterna  För Liberalerna 
Annette Carlson  Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet  För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson  Falco Güldenpfennig 
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E10

 

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en 
vacker stad! 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Motionen förklaras bifallen 

För Moderaterna  För Liberalerna 
Annette Carlson  Morgan Hjalmarsson 

För Centerpartiet  För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson  Falco Güldenpfennig 

   

  

E10

  ALTERNATIV SKRIVELSE 
 
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en 
vacker stad! 
 
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16 inlämnat rubricerad 
motion. 
 
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett styrdokument om 
träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Motionären menar att Borås Stad har ett stort 
ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar som innebär att inom hela Borås skydda, vårda återplantera 
och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Att ta fram ett styrdokument ses som en 
tydlig vägledning och markering som syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad. 
 
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som tillstyrker motionen med 
hänsyntagande till nämndens synpunkter i yttrandet. 
 
Nämnden anför att i nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med fokus på 
riskträd) prioriteras. Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att 
försköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska arbetet 
med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att den inte bara ska innefatta träd som går 
under Tekniska nämndens ansvar. Den bör även innefatta Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, 
Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostäders träd, allt för att planen ska få så stor 
genomslagskraft som möjligt.  
 
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är en fråga för 
Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta om. Nämndens remissvar där 
de beskriver hur de avser att arbeta med trädbeståndets långsiktiga förutsättningar kan anses ligga 
väl i linje med motionärens intentioner.  
 
Tekniska nämndens arbete med att ta fram en trädvårdsplan ligger helt i linje med motionens 
intentioner. Samverkan inom kommunen men också med andra intressenter pågår och kan 
utvecklas. Utifrån pågående arbete i Tekniska nämnden menar Kommunstyrelsen att ett beslut i 
Kommunfullmäktige om bifall till motionen kan förstärka Tekniska nämndens arbete med frågan. 
Mot bakgrund därav samt av Tekniska nämndens tillstyrkan till motionen föreslår 
Kommunstyrelsen att motionen förklaras bifallen.   
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen förklaras bifallen 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
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MOTION 2016-06-15 
 

TRÄD in i en vacker stad! 
 
 
 
 
Träd är symbolbärare för det goda och för livet. 
Träd ger staden och landsbygden karaktär och bidrar till den biologiska rikedomen. 
Träd förbättrar vår miljö genom stoftrening och syresättning. 

 
Träden förser oss med en rad ekosystemtjänster. Förutom att träd producerar syre och binder 
koldioxid, så renar de även den luft vi andas och vattnet omkring oss från föroreningar. Träd 
påverkar även klimatet positivt genom att ta hand om regnvatten, dämpa vindar och sänka 
temperaturen under varma årstider. De ger skugga och minskar upplevelsen av buller. De är även 
värdväxter åt en mängd olika arter. 

 
För att skapa en hållbar och attraktiv stad är träden i staden av mycket stor betydelse. Träden är 
viktiga för stadsbilden genom att de förskönar och förstärker vårt välbefinnande. Sammantaget 
innebär det att trädens värden måste beaktas i all planering. 

 
Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar att inom hela Borås skydda, vårda, 
återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. 
Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och markering som syftar till att 
utveckla Borås identitet som en grön stad. 

 
Träden och trädmiljöerna i Borås är en omistlig resurs som alla berörda bör värna om och 
utveckla. Huvudmålen i styrdokumentet bör därför vara: 

 
1. Bevara betydelsefulla träd och trädmiljöer 
2. Öka trädens vitalitet 
3. Återskapa förlorade trädmiljöer 
4. Kompensera för alla träd som går förlorade 
5. Öka mängden träd 
6. Öka variationen av karaktärsskapande trädmiljöer 
7. Förstärka och berika Borås som arboretum 
8. Öka kunskapen om och intresset för träd hos Borås boende och besökare 

 
 
 
 

För att uppfylla detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 
 

- ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med 
motionens intentioner.  

 
 

Marie Fridén (M) 

 

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(2) 

Teknisk nämnd 
Anton Spets, tel 033-35 74 22 

2016-09-13 Dnr 2016/548   241 1 

 Kommunstyrelsen  

 
 

Motion: TRÄD in i en vacker stad!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0508  
 
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionen med hänsyntagande till nämndens synpunkter 
i yttrandet.  
 
Tekniska nämndens yttrande i sammanfattning
Inför 2017 års budget har parkenheten sökt om extra anslag i driftbudgeten för att 
påbörja arbetet med en trädvårdsplan, återplanteringsplan samt trädinventering. I 
första budgetförslaget som skickats till Tekniska nämnden i juni 2016 står följande: 
 
”Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö 
vid olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år 
1999 planterade parkenheten årligen mellan 100-300 st träd i kommunen, ett arbete som nu av-
stannat helt i brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i 
stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att 
behålla en grön och rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas. 
(300 tkr) ” 
 
I nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med fokus på riskträd) 
prioriteras, inte minst med tanke på sommarens händelser vid Krokshallstorget då en 
större hästkastanj släppte en gren över restaurang Kökets uteservering.  
 
Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att för-
sköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska 
arbetet med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att de inte bara ska in-
nefatta träd som går under Tekniska förvaltningens ansvar. Den bör även innefatta 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostä-
ders träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som möjligt. I dagsläget har 
Tekniska förvaltningen en god kontakt med AB Bostäder och bistår dem med i träd-
frågor. Tekniska förvaltningens kontakater med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 
och Lokalförsörjningsförvaltningen angående skötsel, tillsyn och vård av träd behöver 
utredas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  26 januari 2017

 B 337

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
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Teknisk nämnd 
Anton Spets, tel 033-35 74 22 

2016-09-13 Dnr 2016/548   241 1 

 Kommunstyrelsen  

 
 

Motion: TRÄD in i en vacker stad!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0508  
 
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionen med hänsyntagande till nämndens synpunkter 
i yttrandet.  
 
Tekniska nämndens yttrande i sammanfattning
Inför 2017 års budget har parkenheten sökt om extra anslag i driftbudgeten för att 
påbörja arbetet med en trädvårdsplan, återplanteringsplan samt trädinventering. I 
första budgetförslaget som skickats till Tekniska nämnden i juni 2016 står följande: 
 
”Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö 
vid olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år 
1999 planterade parkenheten årligen mellan 100-300 st träd i kommunen, ett arbete som nu av-
stannat helt i brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i 
stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att 
behålla en grön och rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas. 
(300 tkr) ” 
 
I nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med fokus på riskträd) 
prioriteras, inte minst med tanke på sommarens händelser vid Krokshallstorget då en 
större hästkastanj släppte en gren över restaurang Kökets uteservering.  
 
Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att för-
sköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska 
arbetet med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att de inte bara ska in-
nefatta träd som går under Tekniska förvaltningens ansvar. Den bör även innefatta 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostä-
ders träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som möjligt. I dagsläget har 
Tekniska förvaltningen en god kontakt med AB Bostäder och bistår dem med i träd-
frågor. Tekniska förvaltningens kontakater med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 
och Lokalförsörjningsförvaltningen angående skötsel, tillsyn och vård av träd behöver 
utredas.  
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Ett första trevande steg med att återplantera träd i centrum har påbörjats och kom-
mer att verkställas under september/oktober månad. Den summan pengar som  
exploatören Järngrinden/Cernea betalade för att få fälla lindarna utanför Pallas har 
nyttjats till att köpa in 12 st träd som kommer att planteras på en rad olika platser i 
centrum. Ett första steg, men vi har ett stort jobb framför oss innan stadens träd är 
säkrade för framtiden.   
 
TEKNISKA NÄMNDEN 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  
 
 
   Gunnar Isackson  

 
 
 
Stadsledningskansliet 
CKS 
Krister Lankinen 

 
Sida 
1(3) 

2017-01-09 Dnr 2016/KS0099 016 

  

 
 

 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Alexander Andersson (C): 
Kommunal beredskap 
 
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att 
alla kommuninvånare ska få adekvat information om hushållsberedskap, samt att 
Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunal beredskapslager innehållande 
livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle. 
Kommunstyrelsen ska även utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra sam-
verkan med frivilliga organisationer såsom Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resurs-
gruppen och Hemvärnet och snarast utreda frågan om en resursplan för kris- och 
beredskapsarbetet. 
 
Information till samhället 
En folder med information om hur den enskilde ska klara sig i 72 timmar har delats 
ut till alla elever i kommunala gymnasieskolor, och avsikten är att utöka målgruppen i 
framtiden. Motsvarande information förmedlas även genom bl.a. en bio-kampanj. 
Frivilliga Resursgruppen (FRG) informerar om krisberedskap vid diverse evenemang i 
Borås. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att det finns potential att förbättra informationen, både 
till skolelever men också till hushållen i Borås. Det kan ske genom särskilda 
kampanjer, kontinuerlig utbildning i skolorna, utdelning av informationsmaterial till 
hushållen med flera åtgärder.  
 
 
Beredskapslager 
Borås Stad följer den nationella utvecklingen och planeringen av civilt försvar. Inom 
ramen för det återupptagna planeringsarbetet för totalförsvar, som förs på nationell 
nivå, kan beredskapslager av olika slag bli aktuellt. Planeringsanvisningar för 
kommuner från central nivå kommer efterhand. Upprättande av förråd med materiel 
för värmestugor och informationsplatser har påbörjats, men Borås Stad bör besluta 
kring vilka resurser och vilken nivå på beredskapslager som skall hållas.  
 
 
 
Samverkan med frivilliga 
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Nr 15
Svar på motion av Alexander Andersson (C): 
Kommunal beredskap
2017-01-09 Dnr Dnr 2016/KS0099 016

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 
 
 
Stadsledningskansliet 
CKS 
Krister Lankinen 
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POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Alexander Andersson (C): 
Kommunal beredskap 
 
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att 
alla kommuninvånare ska få adekvat information om hushållsberedskap, samt att 
Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunal beredskapslager innehållande 
livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle. 
Kommunstyrelsen ska även utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra sam-
verkan med frivilliga organisationer såsom Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resurs-
gruppen och Hemvärnet och snarast utreda frågan om en resursplan för kris- och 
beredskapsarbetet. 
 
Information till samhället 
En folder med information om hur den enskilde ska klara sig i 72 timmar har delats 
ut till alla elever i kommunala gymnasieskolor, och avsikten är att utöka målgruppen i 
framtiden. Motsvarande information förmedlas även genom bl.a. en bio-kampanj. 
Frivilliga Resursgruppen (FRG) informerar om krisberedskap vid diverse evenemang i 
Borås. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att det finns potential att förbättra informationen, både 
till skolelever men också till hushållen i Borås. Det kan ske genom särskilda 
kampanjer, kontinuerlig utbildning i skolorna, utdelning av informationsmaterial till 
hushållen med flera åtgärder.  
 
 
Beredskapslager 
Borås Stad följer den nationella utvecklingen och planeringen av civilt försvar. Inom 
ramen för det återupptagna planeringsarbetet för totalförsvar, som förs på nationell 
nivå, kan beredskapslager av olika slag bli aktuellt. Planeringsanvisningar för 
kommuner från central nivå kommer efterhand. Upprättande av förråd med materiel 
för värmestugor och informationsplatser har påbörjats, men Borås Stad bör besluta 
kring vilka resurser och vilken nivå på beredskapslager som skall hållas.  
 
 
 
Samverkan med frivilliga 
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På frågan om hur kommunen kan uppmuntra till ytterligare samverkan med frivilliga 
resurser görs redan idag bl.a. följande: 

 FRG övar enligt avtal årligen med Borås Stad och Räddningstjänsten. 
 Regelbundna FRG-möten hålls med kommunledning. 
 FRG-representant deltar på kvartalsövningar + larm/start/seminarie-

övningar med förvaltningar. 
 Frågan om hur FRG-resurser kan samutnyttjas över kommungränser 

diskuteras. 
 Kommunen samverkar med Frivilliga radioorganisationen (FRO) om 

personellt och tekniskt kommunikationsstöd.  
 Krishanteringsrådet som anordnas gemensamt av kommunerna i Sjuhärad 

bjuder årligen in frivilligorganisationer för samverkan. 
 Avsikten i Borås är att involvera Hemvärnet och FRG mer i övningar. Detta 

var planerat i t.ex. samverkansövningen SAMÖ 2016. 
 Borås Stad deltog för första gången i övning Emerentia 2015. Avsikten är att 

delta i större omfattning i liknande övningar i framtiden. 
 Borås deltar årligen i Militärregion Västs regionala samverkanskonferens. 

 
Resursplan 
Översiktsplan för krisberedskapsarbete 2015-2018 beskriver större delen av de 
aktiviteter som planerats för mandatperioden. För effektiv prioritering av resurser vid 
samhällsstörningar ställs krav på en samlad förmåga i kommunen att efterfråga, 
sammanställa, tolka och förmedla relevanta lägesbilder. Övningar, utbildningar och 
andra aktiviteter under 2016 har fokuserat på denna förmåga. Gemensamma insatser 
inom området bedrivs med bland annat Länsstyrelsen. Planeringsomgång för Styrel 
har även genomförts 2014-2015 enligt nationella direktiv. 
 
Ovanstående aktiviteter utgör underlag som bör sammanställas i en resursplan för 
kris- och beredskapsarbetet.   
  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager innehål-
lande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig materiell. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och beredskaps-
arbetet. 
 
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få adekvat 
information om hushållsberedskap. 
 
Motionen är besvarad 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Svante Stomberg 
   Kommunchef 
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Kommunal beredskap. 
 

Den kommunala beredskapen är inte god vid allvarliga samhällsstörningar och inte heller 
kommuninvånarnas beredskap är god. Det kan inträffa allvarliga samhällsstörningar som snabbt 
skapar kritiska situationer för enskilda såväl som för institutioner i samhället. Det gäller både 
samhällsstörningar som långvariga brister i energiförsörjningen eller avbrott i transportsystemet 
eller livsmedelsbrist, för att nämna några exempel. Jag och Centerpartiet vill stärka den 
kommunala beredskapen och informera kommuninvånarna så att dessa stärker sin 
hushållsberedskap.  
 
Civilförsvarsförbundet har uppmärksammat att samhället är sårbart vid samhällsstörningar och 
lyfter bland annat följande faktorer: 

- Sverige saknar en livsmedelsstrategi 
- Det finns ingen myndighet med samlat försörjningsansvar 
- Sverige har inga beredskapslager 
- Sverige har inte längre något civilförsvar 

 
Varje hushåll svarar för sin egen livsmedelsberedskap, men detta känner mycket få till. 
Civilförsvarsförbundet rekommenderar att hushåll ska ha livsmedelsberedskap att klara sig minst 
72 timmar utan bistånd från samhället. De flesta har säkert mat hemma för att klara sig så länge, 
men kombinerat med elavbrott blir det besvärligt. Att få tillgång till vatten blir för de allra flesta 
en mycket svår uppgift. I sådana situationer är det mycket viktigt att enskilda hushåll har 
erforderliga kunskaper för att klara allvarliga samhällsstörningar.  
 
Livsmedelsförsörjningen i Sverige bygger inte på lagerhållning och inhemsk produktion utan till 
cirka 45 procent på import. Det finns till och med uppgifter om att självförsörjningsgraden i 
princip är noll när ett antal faktorer beaktas (Lantbrukets Affärstidning 2015-12-04). 
Livsmedelsleveranser sker just in time vilket gör att maten i hyllorna på livsmedelsbutikerna tar slut 
mycket fort, inom några dagar eller en knapp vecka. Utifrån detta anser jag och Centerpartiet att 
det är viktigt att stärka livsmedelsberedskapen genom att utreda frågan om möjligheten för 
kommunen att lagerhålla livsmedel, kemikalier för vattenrening samt i viss mån bränsle.  
 
Borås Stad skriver i, under hösten antagen, Risk- och sårbarhetsanalys att ”Samhället präglas av ökad 
komplexitet och ökade beroendeförhållanden, och till det ska också kopplas teknikutveckling och ökad 
internationalisering. Detta påverkar våra samhällsviktiga verksamheter i hög grad och på olika sätt. Därför 
måste vi veta vilka samhällsviktiga verksamheter vi har och hur vi kan förebygga avbrott och allvarliga störningar. 
Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden utgör en grundläggande del av arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalysen.” 
 
Det finns viss kunskap och beredskap inom Borås Stad, men det viktiga är att det finns 
kunskaper hos medborgarna. Jag föreslår därför att Borås Stad inleder samarbete med 
Civilförsvarsförbundet för att informera alla grundskoleelever i självskydd och ge alla 
kommuninvånare information om grundläggande hushållsberedskap. Jag anser också att 
kommunen på hemsidan ska informera om krissituationer på www.boras.se och där kan exempel 
hämtas från Göteborg Stads hemsida.  
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Borås Stad skriver i Risk- och sårbarhetsanalysen om hur viktiga de frivilliga krafterna är i en 
krissituation. Samtidigt som en kris primärt slår mot de enskilda är de också samhällets största 
tillgång, genom initiativförmåga och kompetens inom olika områden. Utöver utbildning i 
beredskapshushållning och civilförsvar vore det värdefullt om Borås Stad kunde stärka 
samverkan med de civila krafterna och visa på deras viktiga roll i samhällets krisberedskap. Att 
stödja dessa krafter kan ge stor utdelning för små pengar.  
 
Borås Stad skriver i Risk- och sårbarhetsanalysen om Tjänsteman i beredskap som är 
larmmottagare för kommunen vid händelser som kan föranleda att kommunens 
krishanteringsorganisation startar. I analysen skrivs att möjligheterna att ha en tjänsteman i 
beredskap bör ses över. Jag föreslår att kommunen snarast utreder frågan som en del i en 
resursplan för kris- och beredskapsarbetet.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta 
 
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla kommuninvånare ska få adekvat information 
om hushållsberedskap. 
 
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda frågan om kommunal beredskapslager innehållande livsmedel, 
kemikalier för vattenrening samt bränsle. 
 
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra samverkan med frivilliga 
organisationer såsom Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resursgruppen och Hemvärnet.  
 
Uppdra till Kommunstyrelsen att snarast utreda frågan om en resursplan för kris- och beredskapsarbetet.  
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson (C) 

 
 
 
Avd: Sekretariatet 
Handläggare: Camilla Christensen 
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-
flaggan vid sidan om den svenska och sta-
dens flagga 
 
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016 inlämnat 
rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att på lämplig plats, varför inte Borås Stadshus, vid Stora torget 
eller vid Vattentornet varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EU-
flaggan. 
 
Motionen har varit remitterad till Borås Stads Representationskommitté som 
handlägger stadens officiella flaggningar. 
 
Yttrande från Representationskommittén: 
Att hissa den svenska, EU- och internationella flaggor är en symbol för speciella hög-
tidliga tillfällen. Att flagga med svenska och EU-flaggan varje dag skulle ta udden av 
detta. 
Representationskommittén tolkar de allmänna reglerna och anvisningar som att en 
kommun inte kan låta svenska flaggan vara hissad i mörker utan ska hissas och halas 
varje dag. En sådan utökad kostnad för flaggning skulle innebära en betydande utökad 
kostnad. 
 
Vid Representationskommitténs sammanträde den 16 augusti 2016 beslutade kom-
mittén att inte bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen instämmer i Representationskommitténs bedömning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen avslås 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Göran Björklund 
    Kommunsekreterare 
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-
flaggan vid sidan om den svenska och sta-
dens flagga 
 
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016 inlämnat 
rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att på lämplig plats, varför inte Borås Stadshus, vid Stora torget 
eller vid Vattentornet varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EU-
flaggan. 
 
Motionen har varit remitterad till Borås Stads Representationskommitté som 
handlägger stadens officiella flaggningar. 
 
Yttrande från Representationskommittén: 
Att hissa den svenska, EU- och internationella flaggor är en symbol för speciella hög-
tidliga tillfällen. Att flagga med svenska och EU-flaggan varje dag skulle ta udden av 
detta. 
Representationskommittén tolkar de allmänna reglerna och anvisningar som att en 
kommun inte kan låta svenska flaggan vara hissad i mörker utan ska hissas och halas 
varje dag. En sådan utökad kostnad för flaggning skulle innebära en betydande utökad 
kostnad. 
 
Vid Representationskommitténs sammanträde den 16 augusti 2016 beslutade kom-
mittén att inte bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen instämmer i Representationskommitténs bedömning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen avslås 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Göran Björklund 
    Kommunsekreterare 
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MOTION 

Hissa EU-flaggan vid sidan om den svenska och stadens 
flagga  

Den 9 maj 1950 framförde Frankrikes utrikesminister Robert Schuman Europas ambitioner i 
en deklaration. Man skulle skapa en övernationell europeisk institution med uppgift att 
förvalta råvarorna kol och stål som vid denna tid var själva basen för allt militärt inflytande, 
och på så sätt förebygga vidare krig och konflikter mellan de europeiska länderna. Vid ett 
toppmöte i Milano 1985 beslöt europeiska stats- och regeringschefer att fira den 9 maj som 
"Europadagen".  
  
Utanför Stockholms, Malmös och Göteborgs stadshus vajar Europaflaggan sida vid sida med 
den svenska och med stadens flagga. Inte bara den 9 maj utan varje dag. På samma sätt borde 
det vara självklart att Borås Stadshus har permanent EU-flaggning. Vi kan vara stolta över att 
vara en del av ett fritt och växande Europa, som alltid försvarat frihet, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Borås behöver Europa lika mycket som Europa behöver Borås och 
boråsarna har rätt att förvänta sig att vi tar vara på vår position som en europeisk stad och 
mötesplats. Vid nordiska nationaldagar och utländska statsbesök hissas respektive lands 
flagga.  
  

Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta 

Att på lämplig plats, varför inte vid Borås Stadshus, vid Stora torget eller vid Vattentornet 
varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EU-flaggan. 
  
  
Borås den 9/5 2016 på Europadagen 
  
Patric Cerny (L) 
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