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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. 
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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 



 

Budget 2017  Sidan 10 av 29 

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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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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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. 
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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. 
 

 

 
 
 

 



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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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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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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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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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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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.
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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.
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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
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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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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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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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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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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
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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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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                    

Tele fon, 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. 
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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.  
 

 



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.



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



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
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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
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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
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 
 
Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen för 
bolagsstämmor som hålls under 2017 beslutar styrelsen utse Ulf Olsson (S) och som ersättare för 
honom den av nedan angivna styrelseledamöter och ersättare som han utser.  
 
 
Tom Andersson (MP)   Mohamed Farah (S) 
Malin Carlsson (S)   Lars-Åke Johansson (S) 
Kjell Classon (S)   Therése Björklund (S) 
Yvonne Persson (S)   Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
Per Carlsson (S)   Hanna Bernholdsson (MP) 
Ida Legnemark (V)   Lennart Andreasson (V) 
Annette Carlson (M)   Anne Rapinoja (V) 
Morgan Hjalmarsson (L)  Ulf Sjösten (M) 
Marie Fridén (M)   Oliver Öberg (M) 
Kerstin Hermansson (C)  Anna Svalander (L) 
Falco Güldenpfennig (KD)  David Hårsmar (C) 
Patric Silfverklinga (SD)  Hans Gustavsson (KD) 

 Björn Qvarnström (SD) 
 
 
 
20161122  Ulf Olsson 

Datum  Kommunalråd 

 
 

 Tillstyrkes 

   Alternativt förslag 

 
 
 
   

Datum  Kommunalråd 

 
 
  
 
Samverkan   Ja   Nej Kommentar: 

 
Diarienummer: 2016/SH0021 102  Programområde: 1 
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 357112 
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/Svante Stomberg 



 
 

3 a-b)  Inkomna skrivelser 
 
(Bilagorna finns på webben under rubriken Inkomna skrivelser 

 
(Förslag: a-b till handlingarna) 

 


	Borås Stadshus ärendelista
	20161212-1.pdf
	Budget 2017
	Borås Stadshus AB
	Borås Energi och Miljö AB
	Borås Elnät AB
	Borås Djurpark AB
	Borås kommuns Parkerings AB
	BoråsBorås TME AB
	Borås Textile Fashion Center AB
	Industribyggnader i Borås AB
	Inkubatorn i Borås AB

	2.
	3 a-b Inkomna skrivelser



