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Om rapporten
Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI-standard på
kärnnivå och avser perioden 1 januari 2020–31 december 2020.
Rapporten omfattar hela Bostäder i Borås och har granskats av
Enact. Kontaktperson är Sophia Jonsson, Kommunikationschef,
AB Bostäder i Borås.

Bostäder i Borås

3

VERKSAMHETEN

Verksamheten

Året då vi plockade fram
våra superkrafter
AB Bostäder erbjuder ett stort och varierat
utbud av bostäder i de flesta av stadens
områden. Det har vi gjort sedan 1923.
Målet är att bygga och förvalta det bästa
boendet för alla som vill leva och bo i
Borås.
Vi bygger för livet i och mellan husen och
vi skapar förutsättningar för en ännu mer
levande stad.
Vårt arbete under coronapandemin har
bevisat att vi har modet och kraften att
ställa om. Genom att samarbeta hittar vi
nya sätt att tillgodose hyresgästernas
behov och ta hand om våra fastigheter.
Det finns ett stort socialt engagemang
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bland våra medarbetare och det, i kombination med en stabil och god ekonomi,
gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla
våra områden.
Pandemin har gjort att vi arbetar ännu
mer över avdelningsgränserna, får bättre
inblick i våra kollegors vardag och tar till
vara andras styrkor där våra egna inte
räcker till. Transparensen i bolaget har
blivit större och viktigare under 2020, ju
mer vi vet och förstår om vad som händer
desto större möjlighet har vi att driva
utvecklingen framåt. Att arbeta tillsammans ger oss superkrafter som skapar
bättre förutsättningar både för oss själva,
bolaget och våra hyresgäster.

Bostäder i Borås
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Verksamheten

Året i korthet

Bokade arbetsorder
rullas ut i hela vårt
fastighetsbestånd.
Det betyder att hyresgästerna vet vilken dag
och tid som vi kommer
och åtgärdar problemet.
Vi följer upp hyresgästens upplevelse via
en webbaserad enkät
efter varje avslutad
arbetsorder.

112

nya lägenheter
på Hulta fick sina första hyresgäster i början på året.

Valborgsfirandet corona-anpassades och vi
engagerade Vida Världen-kören för att sjunga
in våren för bland annat våra hyresgäster på
trygghetsboenden.

Glass i stora lass.
Med närproducerad och ekologisk glass firade vi in sommaren.
Alla våra medarbetare fick coronasäkrat besök av frivilliga glassutdelare som kom i en inhyrd glassbil.

398

lägenheter
renoverades under året, att
jämföras med 1 005 stycken
lägenheter under 2019.
På grund av coronapademin
har vi inte haft möjlighet att
utföra hyresgäststyrda renoveringar i samma utsträckning
som vi normalt gör på ett år.

Fönsterbyte på Hestra
ringväg 30-50. Här har
vi bytt ut och uppgraderat fönsterkassett
med bättre u-värde
samt drevat och bytt
tätningslist. Under
november-december
har vi sparat 7 procent
energi mot förgående
år.

Ny vd, Mikael Hansson

I en kultur där medarbetare får ta
ansvar skapar man full kraft i bolaget.
”Det är inte en one man show”

14

st nya odlingsplatser
på Hässleholmen.

I juni tog vi första spadtaget
för våra 144 nya lägenheter i
Regementsstaden.
För att knyta an till områdets
historia bjöd vi på ärtsoppa
till alla inbjudna.
Under 2022 kommer
fyra huskroppar, som
även ska innehålla
trygghetsbostäder, vara klara.
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Ett av Mikaels mål med AB Bostäder är att bolaget om
fyra–fem år ska ha varit med och bidragit till att fler
vill leva och bo i Borås.

Under hösten genomförde vi en intressentdialog med såväl hyresgäster, medarbetare
och styrelse för att ta reda på vad de tycker
är våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

På Jultröjans dag den 18 december uppmanades alla medarbetare att
skicka in bildbevis på sig själva i en julig tröja. Bolaget skänkte därefter
100 kronor per deltagare till Rädda Barnen, en summa på 2500 kr.
I maj genomförde vi
en medarbetsundersökning
i vårt arbete med Great place
to work som visade på en
positiv förflyttning av hur
medarbetarna uppfattar
bolaget som arbetsplats.

Vårt arbete med att bygga
energismart ledde till att
solcellsanläggningen på
våra nya fastigheter på Hulta
producerade 45% av fastighetens totala årsförbrukning
av fastighetsel.

5 000
bokade besök
har vi haft under
året i vårt
kundcenter.
Bostäder i Borås
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För att vi bryr oss
Social hållbarhet är en del av kärnan i att vara ett allmännyttigt bolag. För oss innebär
det att vi har extra fokus på den dimensionen. Samtidigt bryr vi oss också om miljön och
företagets välstånd.
Att bry sig om har en stor innebörd och ger en riktning
i allt arbete inom bolaget från det praktiska ute i våra
områden till styrelsebeslut.
Vi har under året arbetat med att uppdatera våra långsiktiga mål. 14:e december presenterade vd och styrelsen
godkände de omarbetade långsiktiga målen.
Det formella beslutet fattas 25:e januari 2021.
Våra uppdaterade långsiktiga mål lyder:

..
..

Vi överträffar kundens förväntningar.
Våra kvarter är blomstrande och välmående.
Vi erbjuder livskvalitet med hemmet i fokus.
Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund.

Omtanke i vardagen
Våra värderingar ska vara en beskrivning av vår företagskultur och ett kontrakt för framtiden. Medarbetarna ska kunna
navigera sig igenom olika situationer genom att använda
sig av vår gemensamma värdegrund. 2012 implementerade bolaget värdeorden PUKA, proffsiga, utvecklande,
kundorienterade och ansvarsfulla.
I det interna arbetet med varumärkesplattformen lyftes
värdeorden som något som medarbetarna hade svårt att
förhålla sig till.
I samma arbete framkom det att 68 procent av personalen
varken tror eller blir inspirerade av vår nuvarande vision
”Det bästa boende för boråsaren”.
Det har lett till att ledningen inför 2021 startar ett arbete
med en uppdaterad värdegrund och vision. Ett arbete
som kommer att engagera hela organisationen för att
kunna spegla medarbetarnas engagemang och hjärta för
bolaget.

Q
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En hållbar affär
Vi är ett allmännyttig bostadsbolag som utifrån flera
dimensioner bidrar till en hållbar utveckling. Vår affär
ska helt enkelt vara hållbar. Vi har alltid arbetat med
hållbarhet men aldrig tagit ett samlat grepp om vad det
egentligen betyder för oss.
Vi använder vi oss av GRI för att standardisera vårt arbetssätt. Konkret handlar det om de följande tre dimensionerna:

..
.

att bry sig om miljö.
att bry sig om människorna.
att bry sig om företagets välstånd.

Att bry sig om miljö innebär att verksamheten bedrivs på
ett sätt så att bolaget minimerar sin negativa påverkan på
planeten och dess naturresurser.
Att bryr sig om människorna innebär att bolaget verkar
för ett inkluderande och delaktigt samhälle där bolaget
inte lämnar någon utanför och arbetar långsiktigt för att
hålla samman samhället.
Att bry sig om om företagets välstånd betyder att vi
tryggar vår finansiella ställning och skapar långsiktig lönsamhet så att bolagets framtid säkras. Välstånd leder till
investeringskraft i hållbara innovationer och samhällsnytta.
Värdekedja
I vår värdekedja har vi identifierat övergripande aktiviteter
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi är medvetna om att
analysen kan fördjupas och breddas men för det behöver
vi stärka kompetensen kring hållbarhet inom bolaget.
Målet för 2021 är att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete med avstamp från vår värdekedja.

Allmännyttiga
uppdraget

Förvaltning

Uthyrning

Samhällsansvar +

Skötsel

Lägenheter		

affärsmässiga principer =

Renovering

Lokaler

grunden för bolaget

Ombyggna-

P-platser

tion

Förråd

Nyproduktion

Bostäder i Borås
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Skolan, kompisarna
och familjen är
viktigast. Och så
hiphopen såklart.

Vi bryr oss om

Livet mellan
husen
Hyresgästerna är vårt viktigaste fokus. De är anledningen till att vår verksamhet finns till och deras
åsikter och behov har stor betydelse i vår utveckling
och vårt arbete framåt.
Namn: Dafina Kelmendi
Ålder: Nästan 8 år
Bostadsområde: Göta
Dafina Kelmendi har bott med sina föräldrar och två syskon
på Göta i hela sitt liv. Hon går i första klass på Daltorpskolan,
den ligger cirka femton minuters promenadväg hemifrån.
– Det är en jättebra skola, berättar Dafina. Alla är snälla och
läraren är också jättebra, vi har redan börjat tjuvlära oss lite
engelska på lektionerna. Men allra roligast tycker jag att
matten är.
På fritiden umgås Dafina gärna med sin familj och så dansar
hon hiphop, en aktivitet som hon gärna visar upp och drar
med omgivningen på. När hon blir stor vill hon jobba som
danslärare och lära ut dansen till andra barn.
Ett annat intresse är andra sporter av olika slag och hon
berättar entusiastiskt om aktiviteterna som Bostäder i Borås
anordnade på Göta i somras.
– Man fick spela fotboll och testa tennis, det var jätteroligt
och jag hoppas att man får göra det i år också. Och så fick
man måla på marken så att det blev en massa fina färger.
Vi är ofta ute och leker mellan husen och det var roligt att se
hur fint det såg ut. Det vill jag göra igen.
I framtiden vet inte Dafina var hon vill bo, kanske på Göta,
kanske någon annanstans. Hon fantiserar om att det kommer
finnas hus med flygande sängar och kanske kylskåp som gör
den mat man ber det om. Men just nu tycker hon att det är
viktigast med skolan, kompisarna och familjen. Och hiphopen
såklart.

10
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Om jag fick önska
så skulle det hända
lite mer i området.

Namn: Ayan Osmaan Mahamud
Ålder: 32 år
Bostadsområde: Sjöbo
Ayan Osmaan Mahamud och hennes
familj har bott hos Bostäder i Borås sedan
2011. Ayan är uppvuxen i Falkenberg och
flyttade till Borås för kärlekens skull.
– Jag var lite tveksam först eftersom jag
är van vid att bo nära havet. Men eftersom
min pojkvän bodde här så ville jag testa
att flytta hit. Och det blev bra till slut.
Men det tog ett tag innan hon och
hennes man hittade rätt. Första gemensamma bostaden låg på Sjöbo och där
trivdes de väldigt bra. När familjen växte
så behövdes en större lägenhet och de
valde då att flytta till en annan del av
Borås.
– Det funkade inte alls. Vi saknade Sjöbo,
både området och känslan som finns här.
Visst kan det vara stökigt på kvällarna och
vi har faktiskt haft ovälkomna gäster som
tagit sig in i vår trappa också. Men för det
mesta är det lugnt och det är här som vi
trivs bäst, Sjöbo är hemma för oss.
Så familjen valde att flytta tillbaka Sjöbo.
I dag bor de i en lägenhet överst i ett av
områdets högsta hus med vid utsikt över
bland annat sjön Öresjö.
– Det är nästan som att ha havet i närheten, säger Ayan och ler. Vi ser Almenäs
badplats från våra fönster och åt andra
hållet ligger resten av Borås. Det är så
bra som det kan bli. Jag tycker mycket
om vår lägenhet, det är ett ställe där man
verkligen trivs och känner sig som hemma.
12

Namn: Ebba Eliasson
Ålder: 100 år
Bostadsområde: Göta
Ebba Eliasson på Göta har varit hyresgäst hos Bostäder
i Borås i snart sextio år. Hon kommer ursprungligen från
Osby i Skåne, men under ett besök hos sin kusin i Borås
bestämde hon sig för att stanna kvar och började leta
efter jobb och bostad.

– På den tiden var det inte så svårt att hitta arbete. Jag
gick runt en dag och frågade om någon behövde personal
och så fick jag napp i en speceriaffär. Kort efter det
flyttade jag in i min första lägenhet på Göta, en etta med
sovalkov. Det var då jag blev boråsare.
Ettan byttes under 1980-talet till en nyrenoverad
tvårummare i samma kvarter och här bor Ebba än i dag.
Lägenheten är välvårdad och hon ser ingen anledning till
att renovera den igen, den ombonade känslan får henne
att känna sig hemma. Och för Ebba är Göta verkligen
hemma.
– Jag har bott här länge och känner området väl.
De flesta i mitt umgänge bor i närheten och jag skulle
inte trivas någon annanstans, säger Ebba.
Hon har inte längre några jämngamla kvar i sitt umgänge,
men träffar dagligen yngre väninnor för promenader och
daglig verksamhet i äldreomsorgen.
– Vi har fin grannsämja här. Folk hejar på varandra,
men man umgås inte längre som förr. Då var det alltid
människor ute, men nu är det mest tomt. Om jag fick
önska något så skulle det vara att det hände lite mer i
området. Annars tycker jag att AB Bostäder är världens
bästa hyresvärd. De kommer innan man hunnit lägga på
luren och är alltid lika trevliga. Vi har skrattat gott tillsammans många gånger.
Bostäder i Borås
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Vi lyssnar för att bli bättre
Att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet.
Externa aktörers synpunkter på vårt hållbarhetsarbete betyder mycket för förbättringsarbetet.
De viktigaste intressentgrupperna är hyresgäster, medarbetare, ägare, styrelse och leverantörer.
Dessa huvudintressenter har sinsemellan olika förväntningar och krav på AB Bostäders hållbarhetsarbete.
Vårt tillvägagångssätt
Så här har vi arbetat med redovisningens innehåll.
Ett arbetsutskott bildades bestående av HR-, marknad-,
fastighets- och kommunikationschef.
Gruppen arbetade med att synliggöra bolagets påverkan
påomvärlden. Arbetet fortsatte sedan med en workshop
med hela ledningsgruppen samt sakkunniga från
organisationen.

Utifrån vår övergripande värdekedja togs följande fokus
områden fram:
Fokusområde 1: Förvalta, bygga och renovera
fastigheter.
Fokusområde 2: Attraktiv arbetsplats.
Fokusområde 3: Ansvarsfulla och hållbara affärer.
Fokusområde 4: Attraktiva hem och lokaler.

Våra intressenter
Vår intressentdialog för 2020 genomfördes med fokus
på hållbarhet. Tre enkätundersökningar skickades ut till
intressenterna; hyresgäster, medarbetare och ägare.
Enkäterna utformades alla på samma sätt och distribuerades via e-post. Svarsfrekvensen skilde sig åt beroende på
intressentgrupp.
- Hyresgästerna hade en svarsfrekvens på 11 procent.
- Medarbetarna hade en svarsfrekvens på 44 procent.
- Ägare och styrelse hade en svarsfrekvens på 38,2 procent.
I slutet av 2020 fick också våra största leverantörer ta del
av enkäten, och den sammanställningen och analysen
kommer att färdigställas under 2021. Eftersom vi är ett
allmännyttigt bolag påverkas vi även av politiska beslut,
men vi ser hyresgästerna och medarbetarna som våra
viktigaste intressenter.

Väsentliga frågor
		

Väsentlighetsmatris
Under 2021 fokuserar vi på de tio områden som våra intressenter prioriterar högst. Därefter kommer vi att arbeta
vidare med resterande frågor.

Styrelsen
Kunder
Medarbetare
/ägaren			

Väljer miljömässigt hållbara
byggmaterial vid nyproduktion och
löpande fastighetsunderhåll
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Väsentliga frågor.
Utifrån de fyra fokusområdena skickade vi 24 frågor till
våra huvudintressenter. De hade även möjlighet att lägga
till viktiga frågor i enkäten som vi inte berört, men det
inkom trots det inte några väsentliga förslag. Sammanställningen nedan visar de tio högst prioriterade frågorna
som vi kommer att arbeta vidare med under 2021.
Listan visar varje väsentlig fråga för sig tillsammans med
hur viktigt intressentgruppen tycker att frågan är inom en
skala på 1–100 procent.

85 %

75 %

81 % .

Har nolltolerans mot korruption och
mutor i alla former samt säkerställer
att det efterlevs.

69 %

46 %

81 %

Verkar för en trygg boendemiljö.

77 %

53 %

78 %

Vår hantering 			
av frågorna

Vi kravställer upphandlade entreprenörer
på miljöledningssystem och avfallshantering.
Vi tillämpar Sunda Hus vid nyproduktion.
Vi lyder under Borås Stads
uppförande kod.
Effektiv samordning för trygghet, EST.
Investeringar kring lås och säkerhet. Översikt
av belysning, planteringar och avfall.

Utvecklar en effektiv resursanvändning i
våra fastigheter gällande energi- och
vattenförbrukning.

77 %

50 %

78 %

Digital övervakning av förbrukning. Byter
löpande ut energidrivande produkter och
teknik. Information till hyresgäster.

Har ett samhällsengagemang i de områden
vi har våra fastigheter.

69 %

45 %

74 %

Aktiv partner i områdesnätverk, mötesplatser,
föreningar och intresseorganisationer.
Via boendemöten för vi en dialog med våra
hyresgäster, men detta har inte kunnat
genomföras på grund av pandemin.

Samarbetar med kunder och leverantörer för
att uppnå bättre lösningar gällande hållbarhet
vad gäller källsortering, laddplatser med mera.

62 %

44 %

64 %

Vi utvärderar våra leverantörer för att säkerställa
att de lever upp till våra hållbarhetskrav.

54 %

40 %

64 %

Alltid strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö. 46%

15%

59%

Kvartalsvisa arbetmiljökommittémöten, skyddsronder och kompetenshöjande insatser.

Attrahera och behålla kompetent personal.

62%

61%

57%

Via Great Place to Work kan vi mäta och
följa upp vår företagskultur och medarbetarnas upplevelse oss som arbetsgivare.

Vår personal genomgår kontinuerlig
kompetensutveckling.

69%

62%

55%

Vi saknar egna hållbarhetskrav i våra upphandlingar och har därför inte kunnat följa
upp leverantörerna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kompetensutveckling är en viktig del av det
årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsinsatser sker genom träning, handledning och
kurser/utbildning.

Bostäder i Borås
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Mest prioriterade områden enligt våra intressenter
Mycket
viktigt

. Alltid sträva efter en trygg och säker
arbetsmiljö.

. Verkar för en trygg boendemiljö.
. Har nolltolerans mot korruption och mutor,
följer upp att det efterlevs.
. Vår personal genomgår kontinuerlig
kompetensutveckling.
. Attraherar och behåller kompetent personal.
. Utvecklar en effektiv resursanvändning i

,

Vi verkar för en trygg
boendemiljö och för
att skapa mötesplatser
mellan fastigheterna.

våra fastigheter gällande energi- och
vattenförbrukning.

Väsentlighet för Bostäder i Borås intressenter

. Väljer miljömässigt hållbara byggmaterial

vid nyproduktion och löpande fastighetsunderhåll.

. Har ett samhällsengagemang i de områden vi
har våra fastigheter.
. Utvecklar mötesplatser i och mellan fastigheter.
. Anpassar våra fastigheter till förmodade
kommande klimatförändringar.
. Skapar förutsättningar för biologisk mångfald,
möjligheter till odling och levande ängsmark.
. Ligger i framkant vad det gäller ny teknik runt
el, vatten, avfall och uppvärmning.
. Fastigheter är flexibla efter unika kundbehov,
till exempel planlösningar.
. Har miljöcertifierade fastigheter.
. Samarbetar med kunder och leverantörer
för att uppnå bättre lösningar, vad gäller
källsortering, laddplatser.
Utvecklar tjänster till exempel bilpool, cykelpool och logistikskåp för hemleveranser.
Utvecklar en smart arbetsplats genom att
hänga med i digitaliseringen.

. Arbetar med ökad mångfald och jämnlikhet.
. Utvärderar våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till våra hållbarhetskrav.
. Har säker hantering av kunduppgifter och en
god digital teknik.
. Har långsiktig lönsamhet.
. Utvecklar en smart arbetsplats genom att
hänga med i digitaliseringen.
. Verkar för möjlighet till boinflytande,
samt påverkan på sitt boende och närområde.
. Strävar efter klimatsmarta transporter.

.
.
. Strävar efter ny teknik med uppkopplade
och digitala fastigheter.

Viktigt
Viktigt
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Påverkansgrad för Bostäder i Borås

Mycket viktigt
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Vi jobbar
alltid med laget
före jaget.

VD har ordet

Bostäder till nya höjder
År 2020 har varit ett mycket annorlunda år för alla. Så även för oss på Bostäder i Borås.
Pandemin har fått oss att tänka nytt och utveckla oss själva som bolag för att möta
våra kunders behov, och samtidigt ta stor hänsyn till det allvarliga läget i världen
och i Borås.

Jag kom in som vd i bolaget i augusti 2020.
Här möttes jag av ett stort hjärta hos mina medarbetare, mycket vilja och ett engagemang att
verkligen göra skillnad för boråsarna. Att få vara
med och bidra till att folk vill leva och bo i Borås
tjänar ett högre syfte än att bara vara ett fastighetsbolag. Det var den anledningen som gjorde
att jag själv ville bli en del av bolaget.

krav på oss. De huvudsakliga intressenterna kring
bolaget (kunder, medarbetare och ägare) har
medverkat i undersökningar och svarat på en
rad frågor. Resultatet hittar ni i avsnittet ”Lyssna
för att bli bättre”. Med den analysen har vi ett
faktabaserat underlag från vilket vi kan fatta
välgrundade beslut som tar oss framåt och ökar
våra intressenters nöjdhet med oss.

Vi har under hösten gjort många spännande
förändringar för att framtidssäkra oss. Vi har
med stort engagemang tagit oss an de olika
utmaningar och möjligheter som Borås och
bolaget står inför. Vi har bland annat omarbetat
vår målprocess, uppdaterat våra långsiktiga mål,
utvecklat en ny varumärkesplattform och utmanat
oss själva i frågan ”gör vi rätt saker?”. Vi har
också inlett ett stort arbete med det tillitsbaserade
ledarskapet och jobbar alltid med laget för jaget.

Som allmännyttigt bostadsbolag är det viktigt att
kunna erbjuda bostäder till alla boråsare, vilket
innebär att i våra produktioner finns boenden för
alla livets faser. Allt från fastigheter med förskolor
till äldreboenden. Vi finns för alla för att vi bryr
oss om Borås.

En viktig del i vårt arbete under 2020 har varit
en väsentlighetsanalys i syfte att förstå våra
intressenters förväntningar på djupet och deras
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Verksamhetsstyrning
Utvecklingen i världen går snabbt. Det påverkar AB Bostäders arbete, både på lång och kort sikt.
Vi väljer att se möjligheterna. För att utveckla bolaget måste vi identifiera och arbeta med de
risker som kan uppstå i bolaget – gör vi inte det är sannolikheten stor att vi inte uppnår ställda
krav och mål.
Vi måste vara en proaktiv organisation som arbetar
förebyggande. På ett tidigt stadium ska vi identifiera
och omhänderta risker innan skada har hunnit uppstå.
Vi hanterar både interna och externa risker– såväl strategiska, operationella, finansiella som risker kopplade till
regelefterlevnad.
Under 2020 genomfördes en omfattande genomlysning och uppdatering av bolagets arbete med risker
och riskanalysarbete. En utsedd referensgrupp med
representanter från styrelsen arbetade tillsammans med
ledningsgrupp och verksamhet. Arbetet resulterade i

en riskpolicy, en intern kontrollplan för år 2021 samt ett
årshjul kopplat till detta arbete. Detta ska tillsammans
tydliggöra bolagets huvudprinciper för riskstyrning,
hur riskhanteringsprocessen ska utövas samt vilka som
är ansvariga.
Risker
Under arbetets gång identifierades totalt 111 interna
och externa risker. Av dessa kopplades 25 risker till den
bolagsövergripande internkontrollplanen för fortsatt
omhändertagande. Planen ska årligen följas upp och
rapporteras till styrelsen och våra ägare i Borås Stad.

Årscykeln för riskanalysen och internkontrollplanen illustreras nedan.
6

mande verksamhetsår antas av
styrelse på styrelsemöte.
Månad: Oktober
Ansvarig: Ekonomichef

4 Kontrollaktiviteter tas

fram och formuleras i en
internkontrollplan för
kommande verksamhetsår.
Månad: September
Ansvarig: Kvalitetscontroller

3 Den uppdaterade riskanalysen
presenteras för styrelsen.
Månad: Augusti
Ansvarig: Ekonomichef

trollplan för föregående verksamhetsår är utförda.
Månad: Januari
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Q4

5 Internkontrollplan för kom-
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7 Granskningar och kontrollaktiviteter i internkon-

Internkontrollplan för kommande verksamhetsår rapporteras till Borås Stad.
Månad: Oktober/november
Ansvarig: Ekonomichef

Uppföljning av internkontrollplan för föregående
verksamhetsår presenteras för
styrelsen.
Månad: Februari
Ansvarig: Ekonomichef

8

Q1

1 Ledningsgruppen påbörjar arbetet

Q3

att uppdatera bolagets övergripande riskanalys.
Månad: Maj
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Q2
2

Workshop genomförs och uppdaterad riskanalys sammanställs
i rapport.
Månad: Juni
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Ständiga förbättringar
Under 2020 utvecklade vi bolagets sätt att arbeta systematiskt med utveckling och förbättring, vilket påverkar
vårt hållbarhetsarbete på ett positivt sätt. I huvudsak
innebär processen att våra strategiska och långsiktiga
mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för
våra övergripande årliga verksamhetsmål, vilka i sin tur
bestäms av ledningen. Verksamhetsmålen mäts, visualiseras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er (key
performance indicators), och de utgör också grunden för
utvecklingsarbetet på respektive avdelning.
Ett decentraliserat ansvar ligger som grund för de
aktiviteter som kopplas till verksamhetsmålen. Det ger
medarbetarna möjlighet att styra och påverka sitt arbete.
Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktiviteter analyseras varje månad av ledning och avdelningar,
så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. Under
2020 har vi även inlett ett systematiskt arbete i vissa delar
av bolaget för att förbättra den operativa miljön. Initiativ
och idéer i vardagen tas direkt om hand av förbättringsgrupper som består av medarbetarna själva. Arbetssättet
gör att vi snabbt hanterar olika möjligheter till utveckling
och förbättring, inom hela bolaget. Arbetssättet kommer
successivt att byggas ut kommande år till att omfatta hela
bolaget.
Organisationens leverantörskedja
För att vi ska uppnå bolagets vision och mål gentemot
ägare och hyresgäster måste vi ha flera samarbetsparters
och leverantörer som ingår i vårt stora team. För oss är
det självklart att de som arbetar för bolaget bedriver en
affärsmässig verksamhet som uppfyller de lagar, krav och
regler som ställs på verksamheten. Som leverantör hos
oss representerar man bolaget.
Vi vill ligga i framkant och ständigt utveckla vårt arbete.
Vi är övertygande att genom en regelbunden och transparent dialog med våra leverantörer kan vi tillsammans
identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver
förbättras.
Vi bör arbeta ännu mer med uppföljning av våra avtal och
samarbeten för att kunna säkerställa att våra leverantörer
bedriver den affärsmässiga och sunda verksamhet som
vi kräver. Genom avtalsuppföljning kan vi även säkra att
vi får den kvalitet vi betalar för till rätt pris. Likaså måste
vi vara en god beställare och våra leverantörer trogna.
Det är vår skyldighet att förhålla oss till de avtal som har
tecknats.
Hållbar leverantörskedja
Arbetet med att skapa en hållbar leverantörskedja måste
börja nu. Vi behöver skapa en strategisk planering för
vilka varor och tjänster vi behöver, både på kort och lång

sikt. Det leder till att vi i våra upphandlingar kan kravställa
rätt saker på rätt sätt. Vid utvärdering av nya leverantörer
ska vi först och främst se om leverantören kan erbjuda rätt
produkt till rätt kvalitet, egenskaper och pris, men också
om leverantören bedriver sin verksamhet på ett hållbart
sätt, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.
Diagrammet på nästa sida visar fördelningen av bolagets
inköp av varor och tjänster.
Under år 2020 har totalt 19 upphandlingar enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Avtal har
tecknats med både nya och tidigare leverantörer som
återkommande väljer att samarbeta och utföra tjänster
hos oss. Det är vi glada för. Ett flertal av upphandlingarna under året har berört projekt i och utanför våra
fastigheter.
Under hösten har det tagits nya tag med avtalsinventering och bolagets inköpsprocess. Under 2021 kommer
detta arbete att intensifieras. Målet är att våra medarbetare,
oavsett befattning, ska ges kunskap och förståelse om
offentlig upphandling och våra skyldigheter och rättigheter
kopplat till inköpsprocess och leverantörskedja.
Andelen lokala leverantörer
Som ett allmännyttigt bostadsbolag måste vi tillämpa
lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla våra
inköp genomsyras av likabehandling och transparens. Vi
som offentlig aktör måste säkerställa att offentliga medel
inte används konkurrenshämmade. Vi får därmed enligt
lag inte rikta upphandlingar till lokala leverantörers fördel.
Våra totala inköp av varor och tjänster från lokala leverantörer uppgår till 56 procent. Med lokala leverantörer
menar vi att leverantörens huvudkontor är lokaliserat
inom Västra Götaland. 44 procent av övriga inköp sker
nationellt, inklusive inköp som sker genom centrala inköpscentraler, till exempel allmännyttans inköpscentral HBV.
Antikorruption
Vi har nolltolerans mot korruption och vi följer Borås
Stads policy ”Hur vi motverkar oegentligheter” från 2019.
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar
på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga
och opartiska i sin tjänsteutövning. Medarbetare på bolaget ska alltid handla på ett sätt som vi kan försvara både
inför allmänheten och inom vår egen organisation.
Rörlighet i leverantörskedjanskedjan
AB Bostäders relation med leverantörer är föränderlig.
Ramavtalspartners med inköpsvolymerna av en tjänst eller
vara som överstiger 615 tkr per avtalsperiod upphandlas
vart annat år enligt LOU. Efter dessa två år finns möjlighet
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Fördelning av inköp på varor och tjänster 2020

11%

Kategori

12%

Förklaring

Fjärrvärme 50 381

1%
4%
15%

57%

Fjärrvärme

Media

Bygg

Konsulter

Borås Stad

Övrigt

till förlängning med ett år i taget i två år, det vill säga max
fyra år totalt per avtalsperiod.
Försiktighetsprincipen
Vi omfattas av Borås Stad miljöpolicy och miljömål. Enligt
miljöbalken (2 kap. 3 §) ska ”alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.”
Vi arbetar kontinuerligt för att försiktighetsprincipen ska
tillämpas men vi behöver arbeta mer inom området.
Vi behöver i kommande upphandlingar ställa krav på
leverantörer så att hållbarhet och miljö beaktas.
Exempelvis att de minska sin användning av miljöfarliga
kemikalier, fokus på miljövänliga materialval och minimera
utsläpp vid renoveringar och nybyggnationer.
I våra fastigheter finns i dag en systematisk hantering
av drift och styrning. Styr- och reglersystem hanterar
vatten- och energiförbrukning för att skapa bästa möjliga
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Belopp tkr

Media
64 656
				

El, vatten, fiber, tv, avfall,
renhållning, städning med mera.

Bygg
247 477
				
				
				

Nybyggnation, reparationer,
planerat underhåll,
utrustning, material,
fastighetsskötsel med mera.

Konsulter

Externa konsulter

18 250

Borås Stad 4 382
				

Leasing bilar, drivmedel,
licenser med mera.

Övrigt
49 377
				
				
				
				

Förbrukningsmaterial,
larm- och övervakning, IT,
licenser, företagshälsovård,
reklam, sponsring, inventarier,
friskvård med mera.

Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.

förutsättningar för både miljö och hyresgäst. Energieffektiviseringar pågår ständigt genom att mäta och följa
upp förbrukning. På flera av våra fastigheter finns också
solceller; alla våra nyproduktioner förses med solceller om
det är möjligt.
Intern och extern etik
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under,
bland annat Borås Stads uppförandekod för leverantörer.
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea.
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion.
Det är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare
och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas
emot och hanteras på ett korrekt sätt. Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter,
som av någon anledning riskerar att inte nå fram till rätt
adressat. Vi länkar direkt till visselblåsarfunktionen på vårt
intranät, Insidan.
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Nyckeltal
BOSTADSBESTÅND

TRYGGHET

Lägenheter: 6 635 st.

Upplevd trygghet skala 1-5:

Färdigställda lägenheter: 142 st.

I min lägenhet: 4
I mitt bostadsområde: 3,6

Påbörjade lägenheter: 144 st.
Lokaler: 274 st.

PERSONAL

Personer i kö: 34 914 st.

Anställda: 118 st. heltidsanställda
3 visstidsanställda

Aktivt sökande i kö: 11 190 st.
Förmedlade kontrakt: 1 117 st.
Genomsnittlig kötid för kontrakt: 5 år

Könsfördelning i företaget: 63 % män
och 37 % kvinnor
Könsfördelning av ledande
befattning: 43 % män och 57 % kvinnor
Antal säsongsanställda: 70 st.

4/3
Ledningsgruppen består av
fyra kvinnor och tre män.

24

59,04
Nöjd kundindex: 59,04 %
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Med omtanke för miljön

Förbrukning		

2018

2019

Total vattenförbrukning		

829 26

797 482

808 685

m3

Total energiförbrukning

75 508

73 389

72 526,7

MWh

81

111,22

MWh

124,5
108,3

122,4
107,1

118,5
103,8

kWh/m2 Atemp

el

16,2

15,3

14,7

kWh/m2 Atemp

total

1,37

1,33

1,32

m3/m2 Atemp

Producerad el via solceller

el		

Använd el som förbrukats
av fastighetsbeståndet
(normalårskorrigerad) varav

total
fjärrvärme

Vattenförbrukning i beståndet

2020		
enhet

kWh/m2 Atemp

Med en marknadsandel på ca 12 procent påverkar vår verksamhet omvärlden. En fastighets samtliga
produktionscykelfaser genererar utsläpp. Utsläpp som har en miljöpåverkan i form av växthusgaser.
I Sverige stod bygg- och fastighetssektorn 2017 för
utsläpp av växthusgaser på cirka 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarade 19 procent av Sveriges
totala utsläpp av växthusgaser. Enligt en bedömning som
gjordes 2020 av Svenska Miljöinstitutet så utgör uppvärmning 19 procent av den totala klimatpåverkan under
förvaltningsskedet i svenska byggnader.
Värme
Vi har som mål att arbeta med förbättringar där de gör
mest nytta. Därför är blir just uppvärmning en viktig del
att arbeta med. Vi analyserar fastigheterna månadsvis och arbetar med ständiga förbättringar som leder till
mer energismarta, energisnåla och optimerade fastigheter. Vi ser uppgraderingen av framför allt fastigheter
byggda under 1950- och 1960-talet som den största
utmaningen, där vi måste väga den stora ekonomiska
investeringen som krävs mot de faktiska miljöeffekter som
kan uppnås.
Merparten av våra fastigheter är anslutna till Borås
fjärrvärmenät. De fastigheter som inte har fjärrvärme,
värms i stället upp av eldrivna värmepumpar. Samtliga
fastigheters förbrukning förs in i ett digitalt system,
KeepAnEye, som för statistik över förbrukning samt räknar
ut normalårskorrigeringen*. Under året har vi utfört fastighetsförbättringar som medfört minskad användningen av
fjärrvärme med tre procent per kvadratmeter Atemp.

Förnybar energi
I de fall där vi själva bestämmer energislag, väljer vi alltid
förnyelsebar energi. Vi köper fjärrvärme från Borås Energi
och Miljö, vilken består av 99 procent fosilfritt bränsle.
Under året har den fossila användningen varit mindre en
1 procent och enligt Borås Energi och Miljös ”Bränslemix
och emissioner 2020” så ingår olja till avfallspannors startoch stödbrännare, 55,7 procent består av biobränsle och
42,4 procent av avfall.
Bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen har gått från
olja till avfall och biobränsle, vilket har medfört att utsläppen av fossil koldioxid minskat avsevärt.
Tillsammans med andra större fastighetsägare i Borås
deltar vi i Prisdialogen. Prisdialogen är ett koncept som
Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Energiföretagen
Sverige har arbetat fram i syfte att tillhandahålla en rimlig,
förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.
Den ökade elförbrukningen
Arbetet med att göra energiförbättringar i våra fastigheter kan medför en missvisande data kring elförbrukning,
exempelvis för en fastighet där det installeras värmepump för återvinning av frånluft. För en sådan fastighet
kommer fjärrvärmeförbrukningen att minska samtidigt
som elförbrukningen kommer att öka. För nuvarande
bestånd av fastigheter finns möjligheten att tillsätta just
värmepumpar. Det skulle medföra en viss förflyttning av

*Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till
förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att
avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Data hämtas från väderstationer.
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mediaförbrukning där mediet el ökar i paritet med minskning av fjärrvärme.  
Även installation av laddpunkter för elbilsladdning medför en ökad förbrukning av el. Ett arbete har inletts med
att särskilja den förbrukade elen från elbilsladdning från
fastighetselen. Det skulle kunna anses vara av vikt när
elektrifieringen av bilar ökar och så även vår infrastruktur
av laddstolpar. Elförbrukningen av laddstolpar torde
kunna ge ett missvisande resultat kring fastighetsförbättringar av elförbrukning.  
Påverkan på hyresgästers förbrukning
Av totalt 6 635 stycken lägenheter har vi individuell
mätning och debitering, så kallad IMD, installerat i
1 505 lägenheter. Det är för närvarande det mest effektiva sättet för att få till en beteendeförändring hos våra
hyresgäster. IMD innebär att vi läser av och debiterar
hyresgästen för den faktiska förbrukningen. Det tenderar
att minska den faktiska förbrukningen när hyresgästen får
ta ansvar för sin egen förbrukning.
Kontinuerlig övervakning av våra fastigheters vattenförbrukning hjälper oss att hitta avvikelser som vi skyndsamt
kan agera på, där det vanligaste felet är en läckande
toalettstol eller en läcka i kulvertledningen.
Borås Energi och Miljö är ansvariga för att leverera
dricksvattnet och ta hand om avloppsvattnet i våra
fastigheter.
Vi bygger för både människor och miljön
112 lägenheter på Hulta Torg färdigställdes i början av
året. Ombyggnationen av torget har förutom att skapa en
positiv flyttkedja även öppnat upp området och det finns
en ökad trygghetskänsla. Fastigheten i sig är utrustat
med en solcellsanläggning som under året producerat

22,86 MWh. Det motsvarar 45 procent av den totala årliga förbrukningen av fastighetsel för samma fastighet.
Eller för att driva elva mindre lägenheter under ett år,
2 000 kWh/år enligt Statistiska centralbyrån.
Vi har under ett antal år arbetat med att byta ut våra
ljuskällor i allmänna utrymmen från brytarstyrda glödlampor till närvarostyrd LED-belysning. Det gör vi för att kunna minska elförbrukningen och öka tryggheten med en
bättre belysning. Även ytterbelysning, såsom fasad och
stolpbelysning, har bytts under året till mer energisnåla
LED-armaturer.  
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
På grund av coronapademin har vi inte haft möjlighet att
utföra hyresgäststyrda renoveringar i samma utsträckning
som vi normalt sett gör på ett år. Totalt renoverades 398
lägenheter, att jämföras med 1 005 lägenheter under 2019.
Förberedelser för klimatdeklarationer
Enligt ett lagförslag som ska börja gälla från 1 januari
2022 ska byggherren göra en klimatdeklaration för alla
nya byggnader som uppförs och kräver bygglov.
En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp
av växthusgaser från byggskedet för byggnaden som ska
uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror,
tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter.
Vi har under året tagit del av den översiktliga processen
hur en klimatdeklaration ska gå till och kommer under
2021 genomföra fördjupad utbildning för berörd personal. Vi ser en utmaning i att tillhandhålla spetskompetens
i bolaget inom området.
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Med ansvar för miljön
Vårt ansvar för miljön sträcker sig längre än till att bara ta hand om själva materialet. Tillsammans
med hyresgäster, Borås Stad och andra samarbetspartners har vi skapat förutsättningar för nya
arbetstillfällen samt renare och trivsammare områden.

.
.
.

Tre viktiga händelser under året
Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat.
Ungdomsgrupperna på Hässleholmen och Hulta är
vardagshjältar.
Vi förbereder oss för ett nytt insamlingssystem.
Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat. Bolaget har
börjat förbereda inför ett nytt hanteringssystem för hushållssopor.
På en del av våra områden har vi problem med avfallshanteringen som kan härledas till våra hyresgäster.
Det handlar dels om hushållsavfall, dels från avfall som
hyresgästerna ställer på vindar och i källare. På båda
dessa områden arbetar vi aktivt – dels för att underlätta
sopsortering, dels av brandskyddskäl.
Unga förebilder
De tre ungdomsgrupper vi samarbetar med från Hulta
fritidsgård och den öppna ungdomsverksamhet i Hässlehuset, fortsätter att hålla rent och snyggt i sina områden.
De är med och bidrar till en positiv utveckling där de
är verksamma och vi är enormt tacksamma för det fina
samarbete vi har med dem och för den värdefulla insats
de gör både i sitt område och för miljön. De är sanna
förebilder för många unga och vuxna.
Nya arbetstillfällen
Återvinningsplatsen, eller ÅVP som den också kallas, har
varit på gång under flera år. Men det var först 2020 som
alla bitar föll på plats. Samarbetet mellan Arbetslivsförvaltningen och Borås Energi och Miljö har gjort det
möjligt för våra hyresgäster att enkelt göra sig av med sitt
grovavfall. ÅVP på Norrby öppnade i juni och vi kan se ett
stadigt ökat antal besökare för varje månad som går.
Återvinningsplatsen underlättar inte bara för våra hyresgäster och medarbetare, det har också skapat sysselsättning. Vid årets slut var det 11 stycken som arbetar med
ÅVP och städinsatser på Norrby. De har olika bakgrunder
och till hela arbetsgruppen hör även två handledare.

.

Sopsortering och återvinning
En till två gånger per år anordnar bolaget grovsopsdagar i våra områden då vi, tillsammans med Borås
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Energi och Miljö, ger hyresgästerna möjlighet
att göra sig av med större avfall.  
På Distansgatan och Våglängdsgatan ställer vi upp
containrar för att minska nedskräpning i våra fastigheter
vid månadsskifte för in- och utflyttning.
Vi har återvinningsstationer i centrum. I övriga
områden så hänvisar vi till närliggande återvinningsstationer.
I juli 2020 öppnade en ny återvinningsplats och återvinningsstation på Norrby. Den ersätter tidigare
månadscontainrar och är endast till för de boende på
Norrby.

.

Hantering av hushållssopor
Vid varje fastighet finns det möjlighet att slänga matavfall och brännbart. Vi har totalt 559 kärl i varierande
storlek. Men vi har inte möjlighet att ta fram separata
uppgifter för volymen.
Åren 2021–2023 ett nytt avfallssystem implementeras
i Borås. Fastighetsnära insamling kommer att betyda att
det blir enklare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall.

.

Farligt avfall
Bolaget har genererat totalt 12 188 kg farligt avfall 2020.
Vi har bytt ut 750 kyl- och frysenheter, vilket motsvarar
cirka 37 500 kg.
Material
I entreprenader och underhåll som bedrivs av upphandlade entreprenörer ställer vi krav på miljöledningssystem och avfallshantering. Men vi har inget samlat
uppföljningssystem för att kontrollera hur entreprenörernas arbete genomförs och vilket resultat det ger.
Naturvårdsverkets skärpta krav på inrapportering av
farligt avfall ser vi därför som en hjälp i att säkerställa så
att detta rapporteras in. Under året uppdaterade vi riktlinjerna kring nyproduktion. Vi valde att använda samma
rapporteringssystem, Sunda Hus, som Borås Stad. På så
vis skapar vi en långsiktig strategi där vi kan kontrollera
både vad som byggs in i våra fastigheter samt enkelt hitta
enskilda produkter. Sunda Hus är för närvarande bara ett
krav vid nyproduktion.
Som en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete kommer vi att
fördjupa oss ytterligare i frågan kring material under 2021.

Kommentar till redovisningen  
Det är inte möjligt för oss att rapportera den totala vikten av avfall som genereras
i ton och en uppdelning i fraktioner med nuvarande rapporteringsrutiner.
Vi ser det som ett stort utvecklingsområde inför framtiden. I dagsläget redovisas
exempelvis inte byggavfall, vilket är ett område där vi har stor möjlighet att påverka
både mängd och hantering. Vi anar att mängden är betydande.  
Bostäder i Borås

29

Saker som
sprider glädje:
q
q
q
q

30
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Hållbart engagemang

Tillsammans gör vi skillnad
Hos oss bor det en stor blandning av gamla och unga med olika kulturer, intressen och nationaliteter.
Våra samarbeten är viktiga för verksamheten och vi engagerar oss i allt från Borås Folkhögskola, som
vi dessutom var med och grundade, till samarbetet Borås rent och snyggt. Men framför allt arbetar
vi med engagerade eldsjälar i våra områden. Vi har valt att lyfta fram några av de personer som varje
dag väljer att göra skillnad. För oss är det lika med hållbarhet.

Namn: Vildana Aganovic, Norrby IF
Brinner för: Att öppna dörrar för de
som står utanför samhället
I mitt arbete träffar jag både kvinnor som har bott
länge i Sverige och de som bara varit här en kort
tid. Det som oroar mig är att man kan ha bott här i
20 år utan att kunna vare sig språket eller de sociala
koderna. Det är just detta som jag vill förändra.
Jag vill öppna dörrar för mammor som står utanför
samhället, men som inte själva vet vilket steg de
ska ta. Min roll är att vara en länk mellan dessa två
världar. Jag lyssnar på deras behov och sammanför
dem med människor som de sedan kan fortsätta
utvecklas tillsammans med. Att jobba med dessa
kvinnor är det roligaste och det viktigaste jobbet
jag någonsin har haft och kommer att ha. De är
min största drivkraft och jag vill göra dem synliga
för många fler. Jag blir så glad av alla möten, all
kärlek och uppskattning som jag får. All kunskap
som jag samlar på mig av dessa underbara och
starka kvinnor. Jag känner mig stärkt när jag ser att
vi verkligen gör skillnad. När jag blir väckt tidigt på
morgonen av någon som bara vill meddela att det
vi har gjort tillsammans, det vi har försökt, att det
har gått vägen och att höra glädjen i rösten.
Det är min glädje.

Namn: Daniel Karlsson, Borås Pride
Brinner för: Att bekämpa orättvisor
och skapa en bättre värld

Namn: Vedad Aganovic, IF Elfsborg
Brinner för: Att hjälpa människor till ett bättre liv

Namn: Emil Jylhänlahti, Borås AIK
Brinner för: Att inspirera och göra skillnad

Jag har förmånen att få arbeta med alla människors lika
värde, att ge varje person en bra och rättvis möjlighet
att skapa ett tryggt liv åt sig och sin familj. Tack vare min
arbetsplats har jag ett stort kontaktnät som kan öppna
många dörrar för människor som befinner sig, eller är
på väg ut i utanförskap. Min bakgrund som flykting från
Bosnien gör också att jag kan relatera till många av de
människor jag möter. Jag vet hur det är att bygga upp
sitt liv igen, i ett nytt land. Jag kan både förmedla, leda,
coacha och visa vägen. Belöningen ligger i att hjälpa
människor till ett bättre liv. När jag möter dem på gatan
med leenden på sina läppar, då blir jag glad.

Fotbollen ger mig möjlighet att jobba med värdegrundsrelaterade frågor. Det handlar inte bara om att utveckla
barnens fotbollskunnande, det är också otroligt mycket
jobb med allt som rör värderingar. Jag vill att alla barn
ska respektera varandra både på och utanför fotbollsplanen. Bra kamratskap och vikten av begreppet ”allas
lika värde” är grundpelare i mitt arbete. Att vara en bra
förebild, kunna inspirera och sprida glädje med världens
roligaste leksak (fotbollen) är fantastiskt och något som
jag kommer fortsätta med i många år till. Glädjen som jag
får, och känslan av att kunna göra skillnad, är de största
drivkrafterna och anledningen till att jag jobbar med barn
och ungdomar.
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Det borde vara en självklarhet att alla människor
skall få leva fritt, älska vilka man vill och känna
sig lika viktig och lika mycket värd som alla
andra. Men tyvärr ser samhället inte ut så och
därför är Borås Prides arbete så oerhört viktigt.
Det kan låta klyschigt, men så länge orättvisorna
finns, så finns vi och vårt arbete mot dem.
Jag blir glad när jag ser skillnaden som vi gör.
Det kan vara att välkomna en ny person till vår
verksamhet, en gemenskap fri från samhällets
skadliga normer och förtryck. Eller att hjälpa en
person med funderingar kring hbtqi-personer,
exempelvis en anhörig som kanske inte vågat
fråga någon innan. Min passion ligger i att engagerat och målmedvetet bekämpa orättvisorna
som finns i samhället. Och även om energin kan
variera från dag till dag så är jag ändå tacksam
för min uppväxt som har format mig till den jag
är idag, där jag har modet och energin att vara
med och försöka förändra världen till det bättre.

Bostäder i Borås
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Samhällsengagemang

Utveckling tillsammans
Utöver externa samarbeten jobbar vi även brett inom bolaget med att skapa aktiviteter som leder
till gemenskap och socialt engagemang för våra hyresgäster. Vi vet att samspelet mellan oss och
de boende är en av de viktigaste pusselbitarna för att få hyresgästerna att känna sig delaktiga i de
beslut som tas om deras närområde.
Dialogen med hyresgästerna är en förutsättning för att
vi ska kunna tillfredsställa deras behov och önskningar.
I våra löpande undersökningar framgår det att trygghetsskapande åtgärder ligger högt på agendan. Trygghet
skapas bland annat genom att man känner sina grannar
och det försöker vi att möjliggöra genom en rad aktiviteter. Det personliga mötet har i många fall försvårats
av pandemin, men samtidigt har det visat sig att en hel
del sammankomster går att lösa ändå. Under året har
många av våra ordinarie aktiviteter övergått från fysiska
till digitala möten, vår Bo-skola för vuxenutbildningar är
ett exempel. De aktiviteter som kunnat genomföras som
planerat har skett utomhus i mindre grupper.
Aktiviteter
I början av året höll vi en nyinvigning av den renoverade
mötesplatsen på Sjöbo. Det blev en härlig fest-stämning
med mat från världens olika hörn.
No Limit: Artscape Edition Borås 2020 var en av de största
aktiviteterna som genomfördes i våra områden under
året. Tolv fasadstora konstverk skapades på våra
fastigheter på Norrby och lockade mängder av besökare,
av vilka många aldrig tidigare befunnit sig i stadsdelen.
Utställningen fick stort genomslag i så väl Borås som resten av Sverige, då media uppmärksammade projektet.
När vi byggde om en lekplats på Norrby var det barnen
som bestämde utformnignen. Vi engagerade street
art konstnären Adam Algotsson till att skapa fyra stora
3 D-målningar som aktivitetsbanor på innergården på
Billdalsgatan. Vi började också arbetet med att göra om
grönytan med fler sittplatser och en ny grillplats.
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För att bryta ensamheten och känslan av isolering hos
våra äldre besökte vi våra trygghetsboenden i våras.
Tillsammans med en lokal kör bjöd vi på sång och dans
på innergårdarna och lät de boende dansa och sjunga
med på avstånd. Den aktiviteten var väldigt uppskattad
och vi valde därför att fortsätta konceptet med fler musikinslag under sommaren.
En annan populär aktivitet var att plantera blomsterlökar
i form av stora hjärtan tillsammans med våra hyresgäster,
så att de under nästkommande vår kan glädjas åt
blomsterprakten. Intresset för växter och odling är stor
bland våra boende och stort fokus har lagts på det under
våra uteaktiviteter. Till exempel har man delat med sig av
kunskap inom lieslåtter, naturvård och skötsel av utemiljöer. Fröer har såtts och insektshotell har byggts. Att
värna om den biologiska mångfalden är ett intresse som
växer och som vi kommer att fortsätta att utveckla.
Utomhusbingo och tipspromenader är också aktiviteter
som fungerat bra och det har varit mycket uppskattat på
de platser vi besökt.
Samarbete
Vårt samarbete med ungdomsgrupperna från Hulta och
Hässleholmen som håller rent och snyggt i sina områden, är något vi värderar högt. Dessa ungdomar visar en
framåtanda och ett stort engagemang för sitt närområde.
De blir viktiga förebilder och gör en otroligt viktig insats.
Vi är tacksamma för deras engagemang och hoppas på att
utveckla likande samarbeten även i andra områden.
Ett annat samarbete som direkt gav positiv respons var den
sommarverksamhet som IF Elfsborgs feriearbetare hade i
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Det är viktigt att
vi har ett samhällsengagemang i de
områden vi har
våra hyresgäster.
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flera av våra områden. Deras uppdrag var att aktivera skollediga barn och unga. Detta samarbetet hoppas vi kunna
fortsätta med även i framtiden. Vi har även genomfört
ett antal aktiviteter med Kulturskolan och Navet Science
Center på olika områden för att skapa förutsättningar för
barnen att aktivera sig efter skolan.
Fotbollsskola
Vi fortsätter tillsammans med Kronängs IF och Borås AIK
att arrangera fotbollsskola på Göta och Hulta under både
vår och höst. Fotbollsskolan är ett bra sätt att få unga att
känna gemenskap och lära känna nya vänner och samtidigt vara aktiva. Bland lagsporter bygger man ofta upp en
tolerans och laganda som är viktig för framtiden.

Hela Borås Online
De traditionsenliga områdesdagar som vi tidigare haft tillsammans med Borås Stad, lokala föreningar och samarbetspartners, är ett bra exempel på en aktivitet som genomfördes i
ny skepnad. Genom att samarbete med Borås Stad, ABF,
Västra Götalandsregionen och Borås Folkhögskola kunde vi
genomföra en digital livesändning i december, Hela Borås
Online. Sändningen bjöd på sång och musik och filmer från
flera av stadens områden. Allt leddes av radioprofilen Sarit
Monastyrski som konferencier.
Tillsammans med Borås Stad har vi också kunnat arrrangerat
Förebildsgalan på Hässleholmen och Norrby Nobelpris.

Bostäder i Borås
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Våra stadsodlingar är populära,
samtidigt är de en del av vårt CSR-arbete.

Hållbart engagemang

Stadsodling är mer än
bara grönsaker
Mellan husen, mattställningarna och parkeringarna växer squash, rädisor och morötter. Där prunkar
blommor och kryddor. Denna säsong är skratten lite mer lågmälda än vanligt och det bjuds inte på
några kramar. Året som gått har varit annorlunda på så många sätt och vi har fått söka nya vägar
att umgås på. Covid-19 har gjort att naturen och utemiljön blivit en än mer självklar mötesplats där
man kan umgås och samtidigt hålla avstånd till varandra.
Stadsodlingarna är en viktig del för att skapa förutsättningar för sociala mötesplatser där integration mellan
olika människor är kärnan i verksamheten. Stadodling är
38

också en långsiktigt utveckling mot en mer hållbar stad
–inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig
mervärden som förbättrad folkhälsa, ökad integration,

möjlighet till sociala möten och ökad hållbarhet för staden, då odlingar gynnar biologisk mångfald. Det ger oss
också en renare luft att andas.
Odla för trygghet och miljö
Ur ett miljöperspektiv behöver våra städer mer grönska,
olika sorters växter och träd. Gröna ytor förbättrar luftkvaliteten och fungerar ljuddämpande på omgivningen.
Stadsodling skapar inte bara liv utan det skapar också
högre trivsel och trygghet. Tryggheten i våra områden är
en av våra viktigaste frågor och genom granngemenskap
och människors närvaro får den lättare kraften att gro.
Ny mötesplats
Under året som gått har en ny odlingsplats anlagts på
Kapplandsgatan på Hässleholmen. Odlingen har 14
odlingslotter och dessa blev direkt uppbokade.

Vi ser ständigt över möjligheterna att utveckla våra
områden och ge odlingen som integrationsform och
mötesplats en större plattform. I nuläget har vi 9 anlagda
odlingar med totalt 154 odlare och ett flertal pallkragar i
våra områden, och många står i kö för att få odla.
För att vi bryr oss
Ett av våra viktigaste uppdrag är att våra hyresgäster
ska känna delaktighet och ha möjlighet att påverka sin
närmiljö. Att få möjlighet att odla i sitt närområde är en
viktig del i detta.
Efterfrågan på odlingslotter har under året varit större än
någonsin och det är tydligt att odlingarna fyller en stor
funktion i mångas vardag, både vad det gäller välmående, sysselsättning och i att skapa nätverk. Stadsodling
bjuder in till samtal mellan människor och det är en viktig
del i att utveckla hållbara trivsamma områden.
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Med omtanke om vår
personal

,

Vi strävar efter
ledare som är
skickliga på att få
alla medarbetare att
dra åt samma håll.

Vi har som mål att vara en hälsosam arbetsplats med en arbetsmiljö som ger positiva effekter för
alla medarbetare. Bolaget ska kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande. Alla
medarbetare ska ha bra förutsättningar för att göra goda arbetsinsatser i en trygg och säker miljö.
Medarbetarna är bolagets största tillgång för att skapa en
attraktiv och marknadsmässig produkt och tjänst. Genom
att ha engagerade, drivande och delaktiga medarbetare
har vi större möjlighet att klara nuvarande och framtida
utmaningar. Vi jobbar med jämställdhet och mångfald för
att våra medarbetare ska känna sig trygga och må bra.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en viktig del av det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsinsatser sker genom träning,
handledning och ibland genom kurser/utbildning.
Medarbetarnas kompetensutveckling skapar mervärde
både för individ och för bolag. För en perfekt matchning
behöver vi kartlägga vår kompetens både på individ- och
gruppnivå och vilken kompetens behöver vi i dag, och vad
behöver vi i framtiden?
Med en kartläggning får vi bättre förutsättningar att planera
och följa upp genomförda utbildningar. Det är ett av våra
fokusområden under 2021.
Vi har ett kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR.
Avtalet ger rätt till förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner. Förebyggande insatser skapar förutsättningar för
omställning och kompetensutveckling under arbetslivet.
Som arbetsgivare har vi möjlighet att söka medel för kompetensutveckling för att möta morgondagens behov och
förebygga arbetsbrist.
I det årliga utvecklingssamtalet är kompetens och framtida
möjligheter en viktig fråga. Chef och medarbetare planerar
och genomför tillsammans kompetensutvecklingen för året.
Att fundera på framtiden, “Vad gör jag om några år?”,
är också en viktig fråga.
Vi ser kontinuerligt över våra interna karriärvägar och hur
vi förbereder oss för framtida avgångar. Om vi har interna
kandidater med ett mål att gå vidare inom bolaget så för-
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söker vi ha en öppen dialog om hur en sådan utveckling
kan se ut. Genom att koppla kompetenskartläggningen till
de olika rollerna har vi möjlighet att skapa en karta med
tydligare interna karriärvägar.
Ledarskap
Under året har resan med att utveckla ledarskapet i
organisationen förbättrats. Vi ska vara förebilder och kulturbärare. Ledarskap är en strategisk viktigt förmåga och
därför startade vi upp Bostäder Academy i början av året.
Hälften av våra chefer har deltagit i den första omgången.
Utbildningen har haft stort fokus på ledarskap, kommunikation, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt.
Attrahera och behålla kompetent personal
Ett annat viktigt initiativ där vi har kommit en bit på väg är
Great place to work, som ger oss förutsättningar att kunna
mäta utvecklingen i vårt ledarskap och företagskultur.
Under maj månad genomförde vi en medarbetarundersökning i miniformat för att följa upp mätningen som
utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen var lägre jämfört
med den stora mätningen från 89 till 63 procent, dock
visar resultatet en positiv förflyttning av hur medarbetarna
uppfattar bolaget som arbetsplats. Områden som stack ut
extra mycket var chefers involvering av medarbetare i beslut, information om viktiga beslut och att chefer har blivit
tydligare med sina förväntningar på medarbetaren.
En ny medarbetarundersökning var planerad till december 2020 men eftersom bolaget under hösten både har
tillsatt en ny vd samt arbetat fram en ny varumärkesplattform och långsiktiga mål fattades beslutet att skjuta upp
undersökningen till 2021. Som en del av vårt förmånsprogram erbjuds alla medarbetare ett friskvårdsbidrag upp
till 2 000 kr per år. Vi bekostar även bildskärmsglasögon
och erbjuder flextid.
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Vi möts utomhus
En stor del av vår företagskultur handlar om att mötas.
När vi möts skapar vi förutsättningar för bolaget att se samma saker. Coronapademin har tvingat oss till att tänka nytt,
för vi ställer inte in, vi tänker nytt. Våra frukostmöten stöptes
om till digitala sammankomster där frukostpåsar delades ut
till medarbetarna, bland annat med närproducerat innehåll
från Vänga Kvarn, ett lokalt bageri utanför Borås. På så sätt
gjorde vi en trevlig sammankomst av mötena, trots avståndet.
För att fira in sommaren hyrde vi en glassbil, full av närproducerad och ekologisk glass. Vi åkte till alla våra medarbetare och passade även på att fråga om bra sommartips
som vi sedan publicerade på vår intranät, Insidan.
Att vid pension tacka en medarbetare för gott arbete, är
viktigt för oss. För att förhålla oss till de rådande restriktionerna genomfördes avtackningarna utomhus och med
slottider. Med hjälp av lokala företag skapade vi miljöer
som präglades av omtanke och värme. Avtackningarna
blev så sätt både annorlunda och minnesvärda.
Julavslutningen utförde vi även den utomhus, varje avdelning för sig. Efter en gemensam promenad med alla teamets medlemmar dukades det upp med glögg, julmust,
pepparkakor och lussebullar på ett passande ställe. Där
överlämnade cheferna julklappar till sina medarbetare och
tackade för det gångna året och sedan avlutade vi med en
trevlig fikastund.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett prioriterat område som vi arbetar kontinuerligt med. Bolagets mognadsnivå kring systematisk
arbetsmiljöarbete har förstärkts under året. Men vi nöjer
oss inte, fortsatta satsningar kommer att krävas för att
arbetsmiljö ska vara en naturlig del av vår vardag.
I de fall där vi kontrollerar en arbetsplats men inte har några egna anställda, säkerställer vi arbetsmiljön genom att
ställa krav i upphandlingen på kollektivavtal eller liknade.

Risker och tillbud
En viktig del i säkerhetsarbetet är att förebygga olyckor
och ohälsa genom att identifiera risker i arbetsmiljön.
Vi använder oss av IA, ett systemstöd för att rapportera
och utreda händelser i form av risker, tillbud och olyckor,
utvecklat av AFA Försäkring. Alla medarbetare har en app
i telefonen som gör det enkelt att rapportera in en händelse som behöver utredas. Chefer och skyddsombud har
därmed ett bra stöd när de utreder och planerar åtgärder
för att minimera och eliminera risker.
år 2020 skedde 28 olycksfall där 2 fall resulterade i sjukfrånvaro. I det ena fallet var det en fallolycka på grund av
ishalka. I det andra fallet var det en överansträngning som
ledde till nack- och ryggbesvär. Utredningen visade på ett
arbetssätt med stora risker i ergonomin när medarbetaren
hanterade tunga bränsledunkar. En pump köptes in och
med den som hjälp kan man nu hantera bränslet utan
tunga lyft.
Inrapporteringen av händelser i arbetsmiljön har ökat
under året och vi nådde vårt mål på högst 100 inrapporterade tillbud och risker. I förhållande till olyckor är det en
för liten andel och målet är 10 tillbud per olycka.
Under hösten 2020 startade vi en utbildningsinsats för
att öka kompetensen och förmågan att se risker i vår
arbetsmiljö. Utbildningen var mycket uppskattad och gav
önskad effekt. Då den genomförs i team har vi tyvärr fått
ta en paus på grund av pandemin.
Inom vår fastighetsskötsel genomförs skyddsronder fyra
gånger per år. Fokusområden för ronden är anpassade
för arbetet som är aktuellt i förhållande till årstid. På våra
kontor genomförs ronder två gånger per år. Arbetsmiljöarbetet följs upp och koordineras övergripande på de kvartalsvisa arbetmiljökommittémöten där ledningsfunktioner
från våra olika verksamheter tillsammans med fackliga
parter är representerade.

Kort information om våra medarbetare

Kollektivavtal
Medlemmar i Sobona, kommunala
företagens
arbetsgivarorganisation.
Kollektivavtal HÖK/ÖLA
Allmänna Bestämmelser.

Olycksfall, tillbud och risker

Olycksfall, tillbud och risker
januari
jan - dec
2020 – december 2020
14

12

Anställningsförhållanden
Personalomsättning: 7,8 %
Nyanställning: 13 personer

10

8
Olycksfall (totalt)
Tillbud
6

Riskobservation

4

Hälsa och säkerhet
Olycksfall med frånvaro: 2 st.
Antal frånvarodagar olycksfall: 10 st.
Olycksfall utan frånvaro: 26 st.

Tillbud: 49 st.
Riskobservation: 51 st.
Färdolycksfall: 2 st.
Arbetssjukdom: 0 st.

Ålder alla anställda:
Under 30 år: 7 st.
30 – 50 år: 51 st.
Över 50 år: 60 st.

Utbildning
Alla medarbetare följs upp två gånger
om året genom utvecklingssamtal
och uppföljningssamtal.

Interna informationskanaler
Ett fysiskt och två digitala möten.
297 nyheter publicerades på
Insidan under året.
Månadsbrev med start i oktober.
Tv-skärmar i alla lunchrum.
Arbetsplatsträff (APT) en gång i
månaden.

Mångfald och jämställdhet
Kön alla anställda:
Män: 67.%, kvinnor: 33.%
I ledande befattning:
Män: 43.%, kvinnor: 57.%
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GRI-index 2020
Specifika standardupplysningar

44

GRI Standard

Upplysning

Namn på upplysning

Kommentar

102

102-1

Organisationens namn

AB Bostäder i Borås

102-2

Varumärke, produkter och tjänster

Sida

200

8, 48

102-3

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Borås, Sverige

102-4

Viktiga länder där
organisationens verkar.

All verksamhet bedrivs i Borås. Merparten
av leverantörer finns i Sverige.

102-5

Ägarstruktur och organisationsform

102-6

Marknader som orgnisationen är verksam på.

102-7

Organisationens storlek

24,51

102-8

Information om medarbetare

24,43

102-9

Organisationens leverantörskedja

22–23

102-10

Väsentliga förändringar av organisation och
dess leverantörskedja

21–22

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

102-12

Externa principer eller andra initiativ som
organisationen stödjer

102-13

Medlemskap i branschorgnisationer

102-14

Vd-ord

102-15

Påverkan, risker och möjligheter

102-16

Värdegrund, policy, standard

102-17

Intern och extern etik

300
48–49

Borås, Sverige

103-1
103-2
103-3

Styrning och uppföljning ekonomi

Avsteg: Vi har inte tillgång till data på
gällande byggmaterial. Under 2021 avser vi
att förbättra vår kontroll på materialanvändningen.

48, 50

201-1

Direkt genererat ekonomiskt värde

50–67

205-3

Antikorruption

21, 59

103-1
103-2
103-3

Styrning och uppföljning miljö

26–28

301-1

Materialförbrukning

28

302-3

Energiförbrukning

303-1

Vatten som en gemensam resurs

27

303-2

Hantering av avloppsvatten

27

303-3

Vattenförbrukning

27

306-2

Avfall

103-1
103-2
103-3

Styrning och uppföljning arbetsmiljö

40–43, 49

401-1

Personalomsättning och nyanställning

40–43

403-1

Inrapporterinssytem arbetsmiljö

403-2

Riskidentifiering, riskbedömning och
incidenter

48

403-3

Företagshälsovård

14–15

403-4

Delaktighet och kommunikation kring
arbetsmiljö och säkerhet

403-5

Utbildning arbetsmiljö

42

403-6

Friskvård

40

22
32–37
Sveriges Allmännytta
19
8, 20–22
8
21,5 9

102-18

Organisationsstruktur och bolagstyrning

48-50

102-24

Tillsättning av styrelse

102-40

Intressentdialog

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressenter

14-15

102-43

Metoder för intressentdialog

14–15

102-44

Viktiga frågor som lyfts

14–15

102-45

Enheter som ingår i redovisningen

48-50

102-46

Redovisningens innehåll och
frågornas avgränsning

14–15

102-47

Lista över väsentliga frågor

102-48

Förklaringar av korrigeringar sedan tidigare
redovisning

Inga förändringar

102-49

Väsentliga förändringar av redovisningens
avgränsning och omfattning

Inga väsentliga förändringar har gjorts

102-50

Redovisningsperiod

Kalenderå

102-51

Datum för publicering

Bolagsstämma 31 mars 2021

102-53

Kontaktperson för redovisning

3

102-54

Redovisning i enlighet med GRI-standard

3

102-55

GRI-index

102-56

Extern granskning

43

16

400

26–27

Avsteg: Vi har inte tillgång till data som
kan visa total vikt/fraktion för intern/extern
förbrukning. Vår plan är att tillsammans med
Borås Energi och Miljö försöka arbeta fram
ett tydligare underlag. Vidare saknar vi data
på genererat byggavfall.

28

42
42–43, 49
42
42–43

403-7

Förebyggande åtgärder

42–43

404-3

Systematisk arbetsmiljö

40–43, 49

404-8

Utbildning

40, 42

405-1

Mångfald och jämställdhet

40–43

413-1

Lokalsamhället Trygghet

24, 34-37
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Förvaltningsberättelse
AB Bostäder i Borås. Organisationsnummer 556024-8782.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Verksamhet
AB Bostäder är ett av Sveriges största och äldsta allmännyttiga bolag. År 2023 kommer bolaget att fira sin
100–årsdag. Verksamheten syfte är att äga och förvalta
fastigheter. Hyreslägenheter och kommersiella lokaler
är vår huvudsakliga produkt. Vi erbjuder även uthyrning
av parkeringsplatser och förråd. Bolaget ska köpa, sälja,
bebygga och förvalta fast egendom. Bolaget äger drygt
6 600 lägenheter i tätorten Borås vilket gör bolaget till
en dominerande aktör på bostads-marknaden i Borås.
AB Bostäder är det största av fem allmännyttiga bolag i
Borås kommun.		
Affärsidé
AB Bostäder ska erbjuda stadens invånare ett varierat
utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade
bostadsområden. Bolagets verksamhet skall bidra till en
positiv utveckling för Borås.
Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad och
ligger utanför kommunens koncernstruktur.			
			
Ägarkrav
AB Bostäder ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
					
Ägardirektiv
Enligt ägardirektiven från Borås Stad ska bolaget tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor. Bostäderna ska ha en god teknisk och
arkitektonisk kvalitet. Vidare ska bolaget erbjuda ett
brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek. Bolaget ska medverka till att det finns bostäder
för utsatta och svaga grupper samt arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov
och ekonomiska möjligheter. Bolaget ska svara för en
god och allsidig service för hyresgästerna, medverka till
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att en god service finns i våra områden samt arbeta för
ett vidareutvecklat boinflytande. Bolaget ska skapa en
god miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av
byggnader.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under
året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.		
			
Målinriktning från styrelsen
Bolagets styrelse reviderade sina övergripande mål i
december 2017 till Bästa Boendet, Bästa arbetsplatsen,
Diversifierat boende och Bäst i klassen i hållbarhet.
Ledningsgruppen har under hösten jobbat med en
justering av de övergripande målen och det arbetet godkändes av styrelsen i januari 2021.				
AB Bostäders strategiska målsättningar
Styrelsens övergripande mål går i linje med den vision för
2025 som AB Bostäder tidigare antagit: ”Bästa boendet
för boråsaren”. Bolaget arbetar utifrån följande strategiska mål: kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.					
Kundfokus
Dagligen skickas vår kundenkät ut till 12 slumpvis utvalda
hyresgäster i vårt bestånd. Vi kan på detta vis få en snabb
återkoppling på vad våra hyresgäster tycker om oss och
våra områden. Dessutom kan vi mäta resultaten på löpande siffror och på det viset undvika att enstaka händelser
påverkar utfallet.		
Som en åtgärd för att möta kunden på kundens villkor har
vi under året infört tidsbokning för åtgärd av felanmälningar i alla våra områden. På det viset minskar vi antal
bomkörningar, dvs. att vi inte kommer in i en lägenhet,
och hyresgästen vet när vi ska komma.		
Affärsmässighet
Bolaget har under året tagit vårt nya budget- och prognosverktyg i bruk fullt ut. Samtliga budgetansvariga har
möjlighet att följa sitt ekonomiska utfall såsom tidigare

men nu nedbrutet på fastighetsnivå och med driftnetto i
fokus.						
Under året har de chefer som är underställda ledningsgruppen gått ett internt utbildningsprogram som vi kallar
Bostäder Academy. Ledningsgruppen, som till stora delar
består av nya medarbetare, har påbörjat en resa att tillsammans skapa en plattform för bolaget. Aktuellt nuläge
är kartlagt och långsiktiga mål är fastställda. Arbetet med
att skapa kartan för att nå de långsiktiga målen fortsätter
2021 och då kommer även styrelsen att delta i det arbetet.						
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Bolagets projektportfölj är välfylld med framtida ny- och
ombyggnationsprojekt. Styrelsen får ta del av en noggrann kalkylering och beräkning av möjligt marknadsvärde före beslut. Vi är aktsamma om bolagets ekonomi och
vill undvika projekt med stora nedskrivningsbehov.
Lägenhetersomsättningen fortsätter att minska och antalet personer i bolagets kö växer. Just nu finns det cirka
39 000 personer registrerade i vår kö och det finns inga
tendenser till att trenden skulle ändras.
Vid årsskiftet 2020/2021 hade bolaget 24 vakanta lägenheter exklusive studentlägenheter. Av vakanserna var 3 av
lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter var vid
årsskiftet avställda för renovering eller evakuering.		
			
Styrning
AB Bostäders styrelse tillsätts av Borås Stads kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som
motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige.
Dessutom finns arbetstagarorganisationerna Vision och
Fastighetsanställdas förbund representerade. Styrelsen
består av nio ledamöter och nio suppleanter.
Bolaget styrs genom styrelse och företagsledning.
Ledningsgruppen består av följande: vd, ekonomichef,
HR-chef, boservicechef, fastighetsutvecklingschef, marknadschef och kommunikationschef.			
Hållbarhetsrapport
AB Bostäder har upprättat en hållbarhetsredovisning
i enlighet med GRI-standard på kärnvivå. Hållbarhetsredovisningen har upprättats för att uppfylla kraven på
hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagens
sjätte kapitel. Hållbarhetsredovisningen finns att läsa på
sidan 1–46.			
Regler för finansverksamhet
AB Bostäder i Borås finansiella verksamhet regleras av de
övergripande bestämmelser som fastställts för finansieringsverksamheten i Borås Stad.
Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till
2 829 239 tkr (2019: 2 803 264 tkr). Samtliga krediter är
amorterings- fria och upplånade genom Borås Stads in-

ternbank. Det verkliga värdet av bolagets sedan tidigare
tecknade ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om
-4,5 miljoner kr (-8,6). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid årets slut till 2,09 år (2,23).		
		
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För att beskriva väsentliga händelser under räkenskapsåret har vi grupperat dem i de av styrelsen uppsatta
övergripande målen.					
Bästa boendet
I våras togs spadtaget till nyproduktion av 4 nya hus,
totalt 144 lägenheter varav ett 40-tal trygghetsbostäder,
på det nya området Regementsstaden. Nyproduktionen
beräknas vara klar för inflyttning årsskiftet 2022/2023.
Tillsammans med Borås Stad pågår planering för ombyggnatíon av två mötesplatser inom vårt fastighetsbestånd. Tanken är att bygga om befintliga lokaler på Sjöbo
Torg till en mötesplats åt staden. På Hulta Torg kommer
befintliga lokaler byggas om och även byggas till för en
framtida ny förskola och en mötesplats åt staden.
Bolaget har under året arbetat med att ta fram en ny
uppdaterad varumärkesplattform. Lansering av plattformen kommer att ske i början av år 2021.
Coronapademin har påverkat bolaget i mindre
omfattning än andra branscher.
Vi har gett våra lokalhyresgäster hyresrabatt under kvartal
2 vilket vi, till viss del, har blivit kompenserade för genom
statligt stöd. Vi stängde tidigt vårt Kundcenter och tar
endast emot besökare på bokade tider.
Vi genomför endast akuta felavhjälpande reparationer,
och lägenhetsunderhåll har skett i mindre omfattning och
endast vid hyresgästens godkännande. Vi ser ingen ökad
trend av att hyresgäster har problem med att betala sin
hyra. Vi har heller inte sett en ökad mängd ärenden som
har blivit aktuella för vräkning.		
		
Bästa arbetsplatsen
Coronapademin skapade nya rutiner och förutsättningar
för att leda bolaget. Chefsgruppen har haft veckovisa
pulsmöten för att snabbt få en gemensam lägesbild samt
agera på nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
Skydd av personal som möter våra hyresgäster samt ändrade arbetsrutiner har legat till grund för en sjukfrånvaro
som betraktas som låg.
Great place to work är ett verktyg som ger oss förutsättningar att kunna mäta utvecklingen i vårt ledarskap
och företagskultur. Under maj månad genomförde vi en
medarbetarundersökning i miniformat för att följa upp
mätningen som utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen
var lägre jämfört med den stora mätningen från 89 % till
63 %, dock visar resultatet en positiv förflyttning av hur
medarbetarna uppfattar bolaget som arbetsplats.
Bostäder i Borås
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Ny medarbetarundersökning beräknas till kvartal 1, 2021.
Den genomsnittliga anställningstiden, 10,3 år, ligger på
ungefär samma nivå som föregående år (10,8).
Medelåldern för de anställa är 46 år (46). Bolaget hade
vid årsskiftet 121 anställda (120), varav 34 % kvinnor och
66 % män.					
Diversifierat boende
I början av året förvärvade bolaget 3 fastigheter på
Norrmalm, Marsken 1-3. Tanken är att om några år riva
befintliga hus och ersätta med två nya punkthus som
kommer att innehålla cirka 70 lägenheter.
Det påbörjades under året en fastighetsaffär med köp
av Glesvingen 1. Affären kommer att slutföras i början av
2021 när detaljplanen har vunnit laga kraft. Här är tanken
att riva ut nuvarande lokaler och bygga cirka 100
studentlägenheter i huset. Läget mitt i Knalleland och
dess utbud men samtidigt nära till natur och Borås
Centrum tror vi lockar studenter.
Överstevillan, Osdal 3:3 på I15:s gamla övningsområde, förvärvades under året. Paret som sålde huset bor
fortsatt kvar till i slutet av 2021. Tanken är att bygga om
huset till 6 lägenheter i slutet av 2021. Området runt huset kommer att bebyggas med ett 60-tal nya lägenheter i
en så kallad ekoby.
I slutet av året genomfördes en bytesaffär med HSB
Gambrinus genom paketering. AB Bostäder sålde en
centralt belägen fastighet, Papegojan 17, och köpte en
fastighet på Trandared, Svärdfästet 1. Den förvärvade
fastigheten ligger granne med flera andra befintliga fastigheter i vår portfölj. Vi har valt att inte upprätta 		
koncernredovisning, med stöd av Årsredovisningslagen
(2009:34) kap. 7 § 3a , då det förvärvade dotterföretaget,
Svärdfästet i Borås Fastighets AB, är utan väsentlig betydelse.
Bäst i klassen i hållbarhet
Resultat före skatt uppgår till 61,9 miljoner kronor.
Resultatet blev högre än budgeterat på grun av av den
pågående corona pandemin och försäljningen av fastigheten, Papegojan 17.
Vi har under året inte genomfört planerat lägenhetsunderhåll i den omfattning vi hade planerat.
Vi har inte heller genomfört några badrumsrenoveringar
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då stambyten kan innebära en förhöjd risk för smittspridning.
Tvisten med entreprenören som färdigställde ombyggnationen av Våglängdsgatan 19 till 33 nya lägenheter är
fortfarande inte löst. Ärendet ligger just nu hos Borås
tingsrätt för beslut om vad som ska hända härnäst.
Årets marknadsvärdering har i sin helhet utförts av ett
externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på bolagets
färdigställda fastigheter är beräknade till 7 267 miljoner
kronor (6 192). Motsvarande bokfört värde uppgick till 3
491 miljoner kronor (3 262).
I december avslutades hyresförhandlingarna med
Hyresgästföreningen utan att parterna hade nått fram
till en lokal överenskommelse om nya hyror för år 2021.
Förhandlingarna fortsatte i januari 2021 men utan att
nå en lokal uppgörelse. Förhandlingarna strandade och
ärendet lämnades över till Hyresmarknadskommittén.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari blev fusionen av Svärdfästet i Borås AB med
AB Bostäder i Borås godkänd.
Efter att hyresmarknadskommitténs medlare inte kom
fram till ett medlingsbud, tog parterna tillbaks hyresförhandlingen till lokal nivå igen.
Efter ytterligare förhandlingar nåddes en överenskommelse om höjda hyror från 1 april 2021 med 1,55%.

Fem års utveckling
2020

2019

2018

2017

2016

529,7

506,1

498,1

487,8

486,9

52,7

-20,5

40,3

20,1

377,4

6,7

6,0

5,5

6,5

6,4

3 713,2

3 615,9

3 393,5

3 079,4

2 969,4

Synlig soliditet, %

18,9

18,0

19,8

20,6

20,7

Justerad soliditet, %

50,4

44,8

45,8

47,6

44,8

Avkastning på totalt kapital, %

2,5

0,2

2,7

2,0

14,0

Avkastning på eget kapital, %

9,1

-3,7

8,3

4,9

86,7

6 635

6 501

6 501

6 528

6 539

385

385

392

392

392

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning, mnkr
Årets resultat
Direktavkastning, %
Balansomslutning, mnkr

Lönsamhet

Uthyrningsobjekt
Antal lägenheter, st
- varav studentbostäder, st
Antal lokaler, st
Lägenheter m2
Lokaler m2

249

274

272

277

286

414 423

404 522

404 522

405 823

406 055

54 022

56 262

55 835

64 176

66 270

Antal garage, st

1 872

1 869

1 928

1 870

1 864

Resultatdisposition

Antal parkeringsplatser, st

3 025

2 380

2 389

2 458

2 545

Förslag till disposition beträffande vinst (kronor)

Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal

68

35

41

43

44

Outhyrda lägenheter i % av beståndet

1,0

0,5

0,6

0,7

0,7

1 106

1 074

1 050

1 028

1 014

100

95

97

114

114

5,1

4,8

5,0

5,5

6,2

Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat
		

Medelhyra för lägenhet per m2
534 054 267
52 650 494
586 704 761

			
Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras
586 704 761
		

586 704 761

Personal
Genomsnittligt antal anställda, st
Sjukfrånvaro, alla anställda, %

Avkastning på totalt kapital, %				
Definitioner						
Rörelseresultat samt finansiella intäkter dividerat med
Direktavkastning
				
totalt kapital.
Driftnetto dividerat med fastigheternas genomsnittliga
bokförda värde.					
Avkastning på eget kapital, %
						
Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat
Soliditet						
eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastigheter
Eget kapital i relation till balansomslutningen.		
minus skatt)
							
Justerad soliditet
				
Justerat eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastigheter minus skatt) i relation till justerad balansomslutning
(balansomslutning med verkligt värde).
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Resultaträkning

Balansräkning
NOT

2020

2019

Intäkter

Tillgångar

NOT

2020

2019

13

1 235

1 702

1 235

1 702

ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Hyresintäkter

1

516 012

493 885

Övriga förvaltningsintäkter

2

13 669

12 219

529 681

506 104

Summa intäkter

Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

Fastighetskostnader
Driftkostnader

3

Underhållskostnader

-242 582

-246 816

-40 878

-52 647

Fastighetsskatt

5

-11 194

-11 028

Av- och nedskrivningar

6

-105 655

-142 743

-400 309

-453 234

129 372

52 870

Summa fastighetskostnader

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

4

-51 756

-50 424

Övriga rörelseintäkter

8

1 354

1 337

Övriga rörelsekostnader
Resultat från fastighetsförsäljning

9

-1 128

-845

12 808

-

Materiella anläggningstillgångar
14,16

3 224 078

3 034 021

Mark

Byggnader

15

251 020

227 937

Inventarier

17

8 157

9 178

Pågående ny- och ombyggnationer

18

Summa materiella anläggningstillgångar

7, 10

Ränteintäkter
Räntekostnader

11

Resultat efter finansiella poster

90 650

2 938

2 236

3 431

-30 968

-30 967

61 918

-24 598

Andelar i koncernföretag

19

16 188

-

Andelar i intresseföretag

19

19 409

19 409

Övriga finansiella tillgångar

19

Summa finansiella anläggningstillgångar

Årets resultat

12

-9 267

4 112

52 651

-20 486

Varulager

41
19 450

3 649 567

3 556 792

133

336

Kortfristiga fordringar
1 375

2 699

Fordringar hos intresseföretag

37 572

37 078

Skattefordran

14 018

-

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

52

41
35 638

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Hyres- och kundfordringar
Årets skattekostnad

264 504
3 535 640

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Rörelseresultat

129 439
3 612 694

20

721

9 801

9 073

8 292

62 759

57 870

716

872

63 608

59 078

3 713 175

3 615 870
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rapport över förändringar i eget kapital
NOT

2020

2019
Bundet eget kapital

EGET K APITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (22 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

11 000

11 000

105 862

105 862

116 862

116 862

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

534 054

554 540

52 651

-20 486

586 705

534 054

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans den 1 jan 2019
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat

11 000

105 862

514 211
40 329

40 329
-40 329

671 402
0

-20 486

-20 486

Utgående balans den 31 dec 2019

11 000

-20 486

650 916

105 862

Bundet eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

703 567

Uppskjuten skatteskuld

12

SUMMA AVSÄTTNINGAR

26 477

26 190

26 477

26 190

SKULDER

554 540

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans den 1 jan 2020
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat

11 000

105 862

554 540
-20 486

-20 486
20 486

650 916
0

52 651

52 651

Utgående balans den 31 dec 2020

11 000

52 651

703 567

650 916

AVSÄTTNINGAR

Fritt eget kapital

105 862

534 054

Långfristiga skulder
Skulder till Borås Stad

21

Summa långfristiga skulder

2 779 241

2 653 264

2 779 241

2 653 264

93 803

67 358

50 000

150 000

13 323

17 258

46 764

50 884

203 890

285 500

3 713 175

3 615 870

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Borås Stad

21

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54
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Kassaflödesanalys

Tilläggsupplysningar
2020

2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

90 650

2 938

105 655

142 743

1 911

4 657

-13 238

-288

2 236

3 431

Erlagd ränta

-30 968

-30 967

Betald inkomstskatt

-22 998

-2 394

133 248

120 120

203

-208

9 129

-7 173

18 390

6 894

160 970

119 633

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Utrangering komponenter
Realisationsresultat
Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager
Förändring av korta fordringar
Förändring av korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgängar

-

-1 786

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-188 756

-367 348

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-16 188

-

17 841

788

-187 103

-368 346

Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån

-150 000

-150 000

Upptagna lån

175 977

398 870

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

25 977

248 870

-156

157

Likvida medel vid årets början

872

715

Likvida medel vid årets slut

716

872

Årets kassaflöde

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmän information
AB Bostäder i Borås med organisationsnummer 5560248782 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Borås. Adressen till huvudkontoret är Västerbrogatan 8 B.
Företagets verksamhet omfattar att äga och förvalta fastigheter för uthyrning av lägenheter och lokaler.
Moderföretag i den största koncernen som AB Bostäder
i Borås är dotterföretag till är Borås Stad, organisationsnummer 212000-1561, med säte i Borås.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar,
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av
hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som
avser perioden redovisas som intäkter.
Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att
risker och förmåner som förknippas med äganderätten
övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdelsedagen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland
övriga rörelseintäkter.
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har erhållit
utbetalning av bidraget. Bidrag som erhållits för
förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga
offentliga bidrag t.ex. coronastöd redovisas som övriga
rörelseintäkter.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod och nyttjandeperioden är 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

56

Tillkommande utgifter
Tillkommade utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de
uppkommer. För de materiella anläggningstillgångarna
byggnader har de delats upp på betydande komponter
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen
är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på
komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Följande huvudgrupper av komponenter
har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Byggnader
- Markanläggningar		

40 år

- Byggnads- och markinventarier		

20–30 år

- Stomme och grund		

100 år

- Yttertak		

25–50 år

- Fasad		

40–100 år

- Kök- och badrum		

40 år

- Invändigt		

20–50 år

- Installationer		

20–40 år

- Hyresgästanpassning

Bestäms av hyreskontraktet

För inventarier sker avskrivning enligt följande:
- Inventarier		

3–5 år

Pågående ny- och ombyggnation
Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta
anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta
kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnationer under byggnadstiden och uppgår till 785 tkr
under 2020. En individuell värdering görs av varje projekt.
Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till det beräknade verkliga värdet.
Nedskrivningar
Bolaget genomför en extern marknadsvärdering av
samtliga fastigheter årligen. En tredjedel av fastigheterna
besiktigas av extern besiktningsman medan övriga
endast värderas på distans. Värderingen baseras på hyror
minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och
underhåll.
Fastigheter vars bokförda värden väsentligt överstiger
avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning om avvikelsen bedöms som bestående.

Bostäder i Borås

57

ÅRSREDOVISNING 2020

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av av den
s.k. först-in-först-ut principen, FIFU.
Hyres- och kundfordringar
Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Inkomstskatter
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om
redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2012:01.
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen.
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som avser det år som det är sannolikt att den temporära skillnaden upphör, för år 2019-2020 tillämpas 21,4
% och för 2021 eller senare tillämpas 20,6 %. Uppskjutna
skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
mot vilka underskott kan nyttjas.
Leasingavtal
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och
det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare,
utöver dessa avgifter. Övriga planer klassiciferas som
förmånsbestämda och beräknas enligt den sk. tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i
BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie
betalas och redovisar dessa avgiftsbestämda planer i
enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.
Finansiella instrument
Bakgrund
All extern kreditanskaffning i bolaget sker genom Borås
Stads internbank som ansvarar för kapitalförsörjningen.
Finansieringen sker till rörlig ränta, Stibor 3m, samt en
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marknadsmässig marginal. Före år 2017 hade bolaget
en egen finanspolicy där det fanns uppsatta regler för
bolagets räntesäkring som då skedde i egen regi. Från
2017 sker all räntebindning åt bolaget av Borås Stads
internbank på koncernnivå.
För de tidigare gjorda räntesäkringar, som bolaget gjorde
på egen hand, var det säkringsinstrument som användes
räntederivat, som alla genomfördes med Borås Stad som
motpart.
Syfte med säkringen
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och
fixera räntekostnaderna. Säkringsredovisning i enlighet
med K3 tillämpas på kvarvarande ej förfallna räntederivat.
Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
Säkringsdokumentation upprättas, där det vid varje
balansdag sker en jämförelse mellan de huvudsakliga
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga
villkoren för den säkrade posten. Säkringförhållandet
anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig
förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Krishantering
Bolaget har en utsedd krisledningsgrupp som utgörs
av företagets ledningsgrupp. Det finns en framtagen
krishanteringsplan, som ska fungera som ett stöd för ledningsgruppen och den lokala organisationen i händelse
av en allvarlig kris.
Arbetsmiljö
Bolaget följer de riktlinjer som arbetsmiljölagen föreskriver. Tillbuds- och arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro,
skyddsronderingar och medarbetarundersökningar
används för riskbedömning. I arbetet med bra arbetsmiljö
ingår också en rad friskvårdsaktiviteter bl.a. friskvårdsbidrag, individuella målsamtal samt erbjuda flex- och
distansarbete när detta är möjligt
Brandsskyddsarbete och försäkringsskydd
Bolaget jobbar löpande med brandskyddsarbete och har
ett försäkringsskydd som omfattar fastighetsförsäkring,
företagsförsäkring, motorförsäkring, saneringsavtal samt

vd- och styrelseförsäkring. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade och samtliga medarbetare är försäkrade
enligt kollektivavtalens riktlinjer.
Antikorruption
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under.
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea.
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion. Det
är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare
och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande
ställning. Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt
allvarliga oegentligheter, som av någon anledning riskerar
att inte nå fram till rätt adressat. Vi har inte haft någon
specifik utbildning gällande antikorruption under året
men under nästkommande år kommer vi att fördjupa oss i
ämnet. Vi har inte haft några rapporterade incidenter men
är medvetna att riskerna som finns inom branchen.

Säkringsrelationens upphörande
Om en väsentlig förändring sker, t.ex. att tillgångar säljs
och krediter återbetalas, ska utestående derivat kontrakt
stängas så att förhållandet mellan säkrade poster och
derivatkontraktet bedöms vara effektivt såväl avseende
nominellt belopp, löptid samt räntebas.
Redovisning
Bolaget uppfyller kraven för säkringsredovisning och
någon marknadsvärdering bokförs inte i resultat- och
balansräkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättats enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- och utbetalningar.		
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet exponeras för ett antal risker vilka
kan påverka möjligheterna att uppnå de ekonomiska målen. För att kunna hantera hot och möjligheter har bolaget
under året genomfört en omfattande riskanalys samt
beslutat om det framtida systematiska och strukturerade
riskhanteringsarbetet.
Internkontroll
Den interna kontrollen syftar till att undvika allvarliga
fel och att skapa en trygg arbetssituation för bolagets
anställda. Varje år upprättas en internkontrollplan som
innehåller identifierade risker, kontrollaktiviteter och
ansvar för dessa. Uppföljning av planen redovisas årligen
för styrelsen.
Bostäder i Borås
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Noter
NOT 1 HYRESINTÄKTER

NOT 4 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen
fastighetsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår
personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion tex. ekonomi och IT.

2020

2019

455 122

433 184

Lokaler

55 255

53 716

Garage och P-platser

15 068

14 701

Bostäder

-3 652

-2 378

Inom 1 år

-3 523

-3 388

Lokaler

-3 573

-2 868

Inom 2-5 år

-14 092

-13 552

Garage och P-platser

-1 736

-2 068

Senare än 5 år

-10 569

-11 293

-28 184

-28 233

-472

-402

516 012

493 885
2020

2019

-11 473

-11 064

279

36

-11 194

-11 028

2020

2019

-467

-395

Bruttohyror
Bostäder

Hyresbortfall

Summa hyresintäkter

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av kontoret på Viskaholm. Summan
av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 523 (2 811). Framtida
minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande.
Beräknade avgifter som förfaller till betalning

Avgår lämnade rabatter
Övriga rabatter

Operationella leasingavtal

Summa

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2020

2019

Debiterade avgifter

7 476

4 776

Ersättningar från hyresgäster

4 089

5 558

Rörelsens sidointäkter

1 827

1 264

Fakturerade kostnader

277

621

13 669

12 219

Summa övriga förvaltningsintäkter

Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden
Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar
Summa fastighetsskatt

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

2020

2019

Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
- Datorprogram
NOT 3 DRIFTKOSTNADER

2020

2019

Fastighetsskötsel och städning

-45 979

-46 692

- Byggnader

-102 603

-84 414

Reparationer

-50 120

-53 449

- Inventarier

-2 585

-2 334

Taxebundna kostnader

-57 406

-53 003

Summa avskrivningar

-105 655

-87 143

Uppvärmning

-51 343

-52 197

Lokal administration

-17 646

-19 854

Nedskrivningar

Övriga driftkostnader

-20 088

-21 621

Byggnader

-

-55 600

-242 582

-246 816

Summa nedskrivningar

-

-55 600

-105 655

-142 743

Summa driftkostnader

Materiella anläggningstillgångar:

Summa
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NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

2020

2019

2020

2019

-237

-294

-

-73

-72

-40

Summa arvode till revisorer

-309

-407

NOT 11 RÄNTEKOSTNADER

2020

2019

-30 839

-30 899

-129

-68

-30 968

-30 967

EY

Utbetalda löner, andra avgifter och sociala kostnader

- revision

Löner och andra ersättningar

48 847

47 829

Sociala kostnader

17 628

22 150

2 267

5 753

- varav pensionskostnader

NOT 10 ARVODE TILL REVISORER

Deloitte AB
- revision
Stadsrevisionen
- revision

Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda
Styrelse och vd

1 421

1 476

Övriga anställda

47 426

46 353

Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av bolagets
pensionskostnader avser 697 tkr (591) gruppen styrelse och vd. Bolagets utestående förpliktelser till dessa personer uppgår till
0 (0). Uppsägningstid av vd från bolaget är 12 månader och 6 månader från vd:s sida.
Företagets pensionsplaner för tjänstepensioner är tryggade genom KAP-KL och för de födda 1986 eller senare genom AKAP-KL.

Räntekostnader moderbolag
Övriga finansiella kostnader
Summa räntekostnader

Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män
- Antal kvinnor

41

42

- Antal män

80

77

- Antal kvinnor i ledningsgrupp

3

3

- Antal män i ledningsgrupp

4

3

- Antal kvinnor i styrelse

2

2

- Antal män i styrelse

7

7

Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män

NOT 12 UPPSKJUTEN SKATT

Summan av den redovisade skatten i resultaträkningen avviker från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter och
kostnader som inte är skattepliktiga alternativt ej avdragsgilla eller på grund av andra skattemässiga justeringar.

2020

Aktuell skatt

-8 980

-8 825

-287

12 937

-9 267

4 112

61 918

-24 598

-13 250

5 264

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-163

-13 711

Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter

Uppskjuten skatt
NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2020

2019

Erhållna bidrag

924

584

Övriga rörelseintäkter

430

753

1 354

1 337

Summa övriga rörelseintäkter

Skatt på årets resultat

Avstämning årets skattekostnad
Redovisat resultat före skatt

Skatt beräknad med skattesats 21,4 % (21,4)
NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Vinst vid försäljning av fastigheter
Summa resultat från försäljning av fastigheter

2020

2019

12 808

-

Temporär skillnad skattemässig och bokföringsmässig avskrivning			

12 808

-

Skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt av skattepliktig vinst vid försäljning av fastighet
Årets redovisade skatt

62

2019

1 062

1 163

501

11 396

-158

-

2 741

-

-9 267

4 112
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NOT 13 DATORPROGRAM

2020

2019

NOT 16 UPPGIFTER OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Ingående anskaffningsvärden

4 654

2 868

-

1 786

4 654

4 654

Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-2 952

-2 557

-467

-395

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 419

-2 952

Utgående bokfört värde

1 235

1 702

2020

2019

Redovisat värde, byggnader och mark

3 491 286

3 261 958

Verkligt värde, byggnader och mark

7 267 200

6 192 006

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde baseras till 100 procent på värderingar av utomstående oberoende värderingsman. Jämförande år var 10 fastigheter värderade av oberoende värderingsman för att säkerställa de av bolaget beräknade värdena enligt Värderingsdata.
NOT 17 INVENTARIER

2020

2019

21 983

17 933

1 953

7 461

-3 202

-3 411

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 734

21 983

Ingående avskrivningar

-12 805

-13 266

-2 585

-2 334

2 813

2 795

-12 577

-12 805

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljning och utrangeringar

NOT 14 BYGGNADER

2020

2019

4 208 062

3 988 523

Inköp/fusion

26 308

-

Försäljning och utrangeringar

-14 165

-14 310

Omklassificeringar

273 135

233 849

4 493 340

4 208 062

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 115 041

-1 043 796

Utgående bokfört värde

8 157

9 178

NOT 18 PÅGÅENDE OM- OCH NYBYGGNATION

2020

2019

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar

7 382

9 769

-102 603

-84 414

-1 210 262

-1 115 041

-59 000

-3 400

Återföring

-

3 400

Årets nedskrivning

-

-59 000

-59 000

- 59 000

3 224 078

3 034 021

3 608 600

3 579 379

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående bokfört värde

Årets avskrivningar
Försäljning och utrangeringar

Ingående anskaffningsvärden

264 504

138 466

Överfört till byggnader och mark

-273 135

-233 849

138 070

359 887

129 439

264 504

Under året nedlagda kostnader
Utgående bokfört värde

Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 785 tkr (2 045) under 2020.

NOT 19 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Taxeringsvärde, byggnader

2020

2019

227 937

227 937

23 338

-

-255

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

251 020

227 937

Utgående bokfört värde

251 020

227 937

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/fushion
Försäljning och utrangeringar

64

1 458 543

1 409 012

16 188

-

19 409

19 409

41

41

35 638

19 450

Andel 100 %, antal aktier 500 st, eget kapital 50 000 kr, årets resultat 0 kr.

Aktier i intressebolag
Fastighets AB Viskaholm, organisationsnummer 556687-2759, Borås.
Andel 25 %, antal aktier: 250 st

Långfristiga fordringar
HBV och OK, andelsbevis

Taxeringsvärde, mark

2019

Aktier i koncernföretag
Svärdfästet i Borås Fastighets AB, org nr 559209-5664, Borås.

NOT 15 MARK

2020

Summa finansiella anläggningstillgångar
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NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2020

2019

277

180

5 688

5 168

Förutbetalda hyror

895

-

Förutbetalda licenser

905

1 160

Övriga interimsfordringar

1 308

1 784

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9 073

8 292

Ersättning skador
Förutbetalda försäkringspremier

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2020

2019

502 638

531 692

502 638

531 692

Garantiförbindelser, Fastigo

-

-

Summa

-

-

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Summa

NOT 21 SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID

Skulder till Borås Stad
- varav kortfristig del

2020

2019

2 829 241

2 803 264

50 000

150 000

Ställda säkerheter är till förmån för bolagets upplåning hos moderbolaget, Borås Stad.

Eventualförpliktelser

NOT 24 DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

586 704 761

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 586 704 761 kr.
Förfall kapitalbidning
Inom 1 år
Inom 2-5 år
Senare än 5 år
Summa

Andel under 1 år
Andel över 1 år
Summa

Lånebelopp

Lånebelopp

50 000

150 000

150 000

200 000

2 629 241

2 453 264

2 829 241

2 803 264

50 000

150 000

2 779 241

2 653 264

2 829 241

2 803 264

Bolagets finansiering sker genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads koncernkonto. Kreditens maximala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås Stad och uppgår för året till 3 200 miljoner kronor (2 850). Borås Stad
ger vid var tid de hel- och majoritetsägda företagen tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten.
Bolaget betraktar skulden som långfristig kapitalförsörjning, varför den i sin helhet redovisas som långfristig, med undantag av
nästa års amortering som redovisas som kortfristig skuld. Ränteförfall av bolagets ränteswappar är i samma tidsperiod som förfall
av kapitalbindingen. Det verkliga värdet av bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om -4,5 miljoner kronor
(-8,6).
NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Förskottsbetalda hyresintäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna taxebundna kostnader
Upplupna underhållskostnader
Periodiserat inköp elbilar
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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2020

2019

21 169

21 448

9 296

9 476

168

437

10 522

9 893

3 255

5 516

-

2 642

2 354

1 472

46 764

50 884

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 31 mars 2021 för fastställande.
Års- och Hållbarhetsredovisningen 2020 har digitalt signerat under perioden 2-5 mars 2021.

Roland Andersson
Ordförande

Oliver Öberg
Styrelseledamot

Linda Ikatti
Styrelseledamot

Pirjo Antonson
Styrelseledamot

Väinö Östhult
Styrelseledamot

Paul-Andre Safko
Styrelseledamot

Mikael Wickberg
Styrelseledamot

Kjell O. Claesson
Styrelseledamot

Olle Engström
Styrelseledamot

Mikael Hansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Bostäder i Borås

67

68

Bostäder i Borås

69

ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelse, företagsledning och revisorer
Styrelse
Ordinarie ledamöter
Roland Andersson, ordförande, (S),
ledamot 2011 Oliver Öberg, förste vice ordförande, (M),
ledamot 2019 Linda Ikatti, andre vice ordförande, (S),
ledamot 2019 Väinö Östhult, (S), ledamot 2019–
Pirjo Antonson, (S), ledamot 2011–
Kjell O. Claesson, (L), ledamot 2017–
Paul-Andre Safko, (M), ledamot 2019–
Mikael Wickberg, (M), ledamot 2019–
Olle Engström, (SD), ledamot 2018–
Ersättare
Gunnel Österberg, (S), ersättare 2019–
Petra Vainionpää, (S), ersättare 2020–
Peter Andersen, (S), ersättare 2019–
Bo Unosson (C), ersättare 2019–
Staffan Falk, (MP), ersättare 2019–
Seija Noppa, (M), ersättare 2017–
Ahmed Mohamed, (M), ersättare 2019–
Lennart Malmerfors, (KD), ersättare 2019–
Mark T. Warnberg, (SD), ersättare 2017–
Carina Winroth,
personalrepresentant Vision
Marcus Persson,
personalrepresentant Vision
Mikael Axelsson,
personalrepresentant Fastighet
Mikael Svensson,
personalrepresentant Fastighet
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Företagsledning
Mikael Hansson, vd, anställd 2020
Annica, Larsson, ekonomichef, anställd 2011
Anna Sjödin, HR-chef, anställd 2018
Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklingschef, anställd 2020
Sophia Jonsson, kommunikationschef,
anställd 2019
Mattias Jonsson, boservicechef,
anställd 2020
Ulf Johansson, tillförordnad marknadschef,
inhyrd 2019
Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige:
Nils Gunnar Blanc (L)
Thomas Gustafsson (S), ersättare
Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Hans Gavin, auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett
rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.
Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt
har gjort oss till stadens största kommunala bostadsföretag.
Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster,
medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

info@bostader.boras.se
www. bostader.boras.se
telnr: 033-44 20 00

