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§ 71 Val av mötesordförande 
 
Beslut 

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet 
 
 
 

§ 72 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs 
 
 
 

§ 73 Val av justerare 
 
Beslut  

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 74 Delårsbokslut 2020 
Diarienummer: 2020/SKF0177 
 
Beslut 

Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder detsamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom 
 
Sammanfattning 

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med 
Västra Götalandsregionen.  I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr. 
Basverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 1 240 tkr, vilket främst förklaras av minskade 
personalkostnader, till viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En 
medarbetare på Närvårdsskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket 
tillsammans med inställda aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott 
om 450 tkr. Det negativa resultatet på Navet science center om 788 tkr beror på investering i ny 
astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt minskat bidrag från 
Skolverket. 
 
Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till 
budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. 
Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade 
personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt 
sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar 
ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare 
beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till 
det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna 
till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och 
alternativ finansiering. 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 75 Risk och väsentlighetsanalys 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Information och diskussion om arbetsgång för risk- och väsentlighetsanalys inför 2021 års 
internkontrollplan. Beslut tas på Direktionen 11 december. 
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§ 76 Sammanträde lunch-lunch 
 
Beslut 

Direktionen beslutar om sammanträde lunch-lunch 3-4 juni 2021 
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§ 77 Fyllnadsval revisor 
Diarienummer: 2020/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Marks kommun har genom fyllnadsval utsett Marijke Hallencreutz (M) till ordinarie revisor för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
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§ 78 Verksamhetsplan Business Region Borås 2020-2021 
Diarienummer: 2020/SKF0176 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2020-2021 för Business Region Borås 
 
Sammanfattning 

Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradskommunernas samverkansorgan i övergripande 
tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål är att vi 
tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en attraktivare region för 
investeringar, ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. Detta leder till fler och växande 
företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom en aktiv 
profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt 
arbete.  
 
BRBs styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under 
strategidagar i januari 2020 togs en ny verksamhetsplan fram för verksamhetsåren 2020-2021. 
Utbrottet av covid 19 ledde till en omprioritering av arbetet och planen beslutades aldrig. Efter 
sommaren har en ny revidering gjorts av BRBs styrgrupp utifrån rådande omständigheter.  
 
Verksamhetsplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och 
tillväxten i området under åren 2020-2021. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära 
samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer ska verka för en expanderande 
arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.  
 
Under 2020-2021 kommer verksamheten i Business Region Borås att fokusera på fyra huvudområden 
med underliggande delmål och aktiviteter: 

• Samverkan för en stark region 

• Kartläggning och kunskap 

• Förutsättning för tillväxt 

• Investera och etablera 
 
Direktionen påtalar vikten av att infrastruktur och klimatmål beaktas i samband med arbetet inom 
Business Region Borås.  
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§ 79 Fördelning utvecklingsmedel 2021 
Diarienummer: 2020/SKF0175 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2021 genomförs enligt förslag samt 
att avslå ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad med hänvisning till att beslut om 
utvecklingsmedel för detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden  
 
Sammanfattning 

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och 
tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2021 års utvecklingsmedel och fördelningen sker enligt den 
nya behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutade att införa från år 2020. En begränsad 
utlysning för 2021 har genomförts med sista ansökningsdag 25 september 2020. Pågående projekt 
inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för första och andra året 2020 har fått 
möjligheten att söka för år två och tre 2021. Boråsregionen har tagit emot 21 ansökningar för 2021. 
 
Ett förslag till ny överenskommelse mellan Boråsregionen och Västra Götalandsregionen har tagits 
fram. Den nya överenskommelsen planeras att antas av Regionfullmäktige i mars 2021. Det innebär 
övergångslösningar under 2021. Efter dialog med Koncernstab regional utveckling – Näringsliv på 
Västra Götalandsregionen föreslås att ansökan för projekt SMART – Smart industri i Sjuhärad avslås 
med hänvisning till att beslut om projektmedel kommer beredas av regionala utvecklingsnämnden.  
 
Expedieras till 

Borås Konstmuseum   Teater Nu 
Borås TME AB    Ung Företagsamhet i Älvsborg  
Connect Sverige Region Väst   Ulricehamns kommun 
Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening 
Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening 
E-handelsstaden Borås ekonomisk förening 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Skövde 
Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad (IUC) 
Inkubatorn i Borås  
Miljöbron 
Marks kommun 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Rydals museum 
Science Park Borås  
Stiftelsen Drivhuset i Borås 
Stiftelsen Proteko  
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2020-10-23 
Omfattning: §§ 71-89 

Sida 11 (20) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 
Diarienummer: 2020/SKF0178 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 2025 och rekommenderar 
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen 
 
Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns beskrivet 
att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är 
att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen 
ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer kan inkluderas.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- och 
sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck direktör för VästKom i 
januari 2018 ställde sig bakom. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och 
processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet.  
 
Det Politiska Samrådsorganet, SRO, skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för 
suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och 
styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk 
hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, SRO och VästKoms styrelse ställt sig bakom handlingsplanen.   
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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 § 81 Regional fysisk planering 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Inledande information om Västra Götalandsregionens möjlighet att bli en aktör för regional fysisk 

planering enligt sjunde kapitlet plan- och bygglagen, PBL, Underlag för vidare beredning kommer 

under hösten.  
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§ 82 Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås 
Diarienummer: 2020/SKF0114 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet 
godkänt komplettering gällande bytesmöjligheter till Älvsborgsbanan samt enighet i Boråsregionen 
gällande bortval av korridorerna norr om riksväg 40 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Detta 
är samråd nummer två av preliminärt tre samrådstillfällen. Underlaget finns tillgängligt för 
synpunkter mellan 14 september 2020 och 6 november 2020.   
 
Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten 
av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan 
med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås 
och Göteborg.  Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska 
samrådsgruppen för Göteborg – Borås i samband med samråd 1. Boråsregionen vill betona följande 

• Tidig byggstart och snabb utbyggnad; behovet är stort redan idag 

• Restid Göteborg – Borås 35 minuter; för att fler ska välja bort bilresan 

• Minimerade barriäreffekter; den nya järnvägen ska ta största möjliga hänsyn till existerande 
landskapsbild. Bollebygd och Borås är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40 

• Förstärkningsalternativet genomförs; relativt små åtgärder på kust till-kustbanan kan 
komplettera och utöka resandet med kollektivtrafik i stråket 

• Centralt stationsläge i Borås; viktigt för att vara attraktivt för resenärerna 

• Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn; järnvägssystemet måste 
kompletteras för att möjliggöra längre pendlingsresor och binda samman 
arbetsmarknadsregionerna 

 
Mats Palm (S) Herrljunga påtalar vikten av bra förutsättningar för byte till Älvsborgsbanan.  
 
Samtliga kommuner är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40. 
 
Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 83 Revidering av nationell och regional plan 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Redovisning av arbetsgång och tidplan gällande arbetet med revidering av nationell och regional plan 
för transportinfrastruktur. 
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§ 84 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Skatt på modet 
Enligt beslut i Direktionen 18 september har förbundskansliet, efter ordförandebeslut, skickat in ett 
yttrande gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20). 
 
Angående avvecklingsarbetet på Migrationsverket i region Väst 
Kort redogörelse gällande den information som gått ut till kommunerna. 
 
Västra Stambanegruppen 
Förbundet är nu medlemmar i Västra Stambanegruppen. 
 
ÅVS kust-till kustbanan 
Rapporten gällande åtgärdsvalsstudie kust-till-kustbanan kommer att skickas ut för synpunkter under 
november månad och kräver en snabb process för att åtgärder ska kunna komma med i den nu 
pågående revideringen av ny transportinfrastrukturplan. Normal remisshantering kommer inte att 
hinnas med. 
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§ 85 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information inför kommande möte med BHU och VästKoms styrelse. 
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§ 86 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
200917 1. Reviderad ansökan förstudie Textilhistoria - Kulturarv Förläggargårdar-   Förbundsdirektör 
200923 2. Avsiktsförklaring Stärkt samverkan skola-arbetsliv Förbundsdirektör 
200930 3. Reviderad ansökan Fossilfri Boråsregion Förbundsdirektör 
200930 4. Reviderad ansökan Creative Innovations Förbundsdirektör 
201014 5. Omdisponering av tillväxtmedel för temadag kultur och regional 

utveckling 
Förbundsdirektör 

201015 6. Reviderad ansökan Förstärkt näringsliv   Förbundsdirektör 
201015 7. PUB-avtal med Göteborgsregionen gällande Praktikplatsen.se Förbundsdirektör 
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§ 87 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
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§ 88 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Information från kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar. Frågor som diskuterats och beslutats är 

Västtrafiks uppdrag för 2021, remiss nationellt biljettsystem, verksamhetsövergång av Hållbart 

resande Väst till Västtrafik samt att ansvaret för Marstrandsfärjan flyttats över till Kungälvs kommun i 

samband med övergången till Tre zoner. Upphandlingen av Linje 100 är slutförd och ny operatör tar 

över i december 2021. 

B) Remisser ställda till DKR 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om den fortsatta hanteringen av remisserna 

ställda till de delregionala kollektivtrafikråden; Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Målbild tåg 

2028 samt Utvärdering av samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland.  

C) Revidering av nationell och regional plan 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om arbetet gällande revidering av nationell och 

regional transportinfrastrukturplan med fokus på kollektivtrafiken. 

D) Tre zoner 

Sharon Plotzki, Västtrafik, informerar om övergången till Tre zoner 4 november.  

E) Effekter på kollektivtrafiken med anledning av Covid-19 

Attila Ungvari, Västtrafik, informerar om coronapandemins effekter på kollektivtrafiken utifrån 

ekonomi och antal resande samt de åtgärder som vidtagits och pågående scenarioarbete. 

Diskussion om ansvaret för att hantera trängseln för skoleleverna. Direktionen efterfrågar en 

handlingsplan från Västtrafik och klargörande av ansvarsgränserna. 

F) Handlingsplan Kollektivtrafik på jämlika villkor 

Anna-Karin Wikman, Västtrafik, redogör för arbetet med handlingsplanen Kollektivtrafik på jämlika 

villkor. 

G) Avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön 

Karin Björklind, Regionutvecklare Boråsregionen, informerar om försöket med avgiftsbelagd 

pendelparkering i Delsjön som startade 14 september och som ska utvärderas efter ett år.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Nästa sammanträde äger rum den 11 december 2020 kl 9.00-12.00 
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Till Borås Stad 

Borås Nämndemannaförening är en förening för nämndemännen vid Borås Tingsrätt och för de 
nämndemän i Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten som bor i vårt geografiska område 
(Borås, Mark, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn).

Föreningen ordnar temakvällar, studiebesök och studieresor, som kompetensutveckling i upp-
draget. Styrelsen arbetar helt idellt med föreningens verksamhet, utan några som helst arvoden eller 
reseerättningar.

Ända sedan 1980-talet har Borås Nämndemannaförening erhållit ett ekonomisk bidrag (ett utbild-
ningsbidrag) från Borås stad och andra kommuner i Sjuhärad. Den verksamhet vi har är oerhört 
viktig för nämndemännens kompetensutveckling, och det är genom nämndemännens medlemsav-
gifter respektive bidrag från kommunerna som vi får ekonomiska möjligheter att genomföra den. 

I våras hann vi arrangera två samlingar med föreläsningar innan corona i mars slog till och stoppade
möjligheten till studiebesök och föreläsningar. Vi har haft några digitala föreläsningar, men i övrigt 
har hela vår verksamhet lagts på is. Igår öppnade regeringen upp för att kunna ha en del samlingar 
igen, men naturligtvis med försiktighet och distans. Styrelsen kommer därför att bjuda in till utbild-
ningar igen. Och det innebär kostnader. Vi ansöker därför om föreningsbidrag, men ett lägre belopp 
än under ”normalår” (dvs halva beloppet mot tidigare år).

Borås stad har utsett 60 nämndemän och därför ansöker vi om 100 kr x 60, dvs 6 000 kr. 
Föreningens postgirokonto: 91 97 29-4.

Hälsningar
från styrelsen för Borås NMF genom

Cristina Bernevång
ordf för Borås Nämndemannaförening
070-33 56789



 

 

Stadsledningskansliet 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
PM 

Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-04 

Instans 
Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00801 2.4.3.25 

 
Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås 
Nämndemannaförening för år 2020 
Borås Nämndemannaförening har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2020. 
Till ansökan finns verksamhetsberättelse för år 2019 men med anledning av 
Coronapandemin har föreningen inte kunnat genomföra aktiviteter som 
planerat. Föreningen ansöker av detta skäl om ett halverat bidrag på 100 kr per 
nämndeman från Borås Stad.  

Ett bidrag på 6000 kr har utbetalts. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Handläggare 











AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  7/2020

Sammanträdesdag  2020-10-26

1 (4)

Plats Teams  och  Västerbrogatan  8B

Omfattning  gg 84 - 100

Tid KI. 'i7.00-19.20

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Pirjo  Antonson

Väinö  Osthult

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Övriga

närvarande

Gunnel  Österberg

Petra  Vainonpää

Peter  Andersen

Staffan  Falk

Seija  Noppa

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Mikael  Hansson

Annica  Larsson

Ulf  Johansson

Theresa  Gunnergren

Jenny  Haglund

Vision

Vision

VD

ÄRENDEN

% 84 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 85 Justering

Paul-Andre  Safko  utses  att  justera  dagens  protokoll.
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Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  7/2020
Sammanträdesdag  2020-1  0-26

2 (4)

% 86 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 87 Föregående  mötes protokoll

Protokollet  från  sammanträdet  den  2020-08-31  godkänns  och
läggs  till handlingarna.

% 88 Månadsbrev  oktober  2020 Bilaga  43/2020

VD presenterade  månadsbrevet  som månatligen  skickas  ut
till personalen  och i fortsättningen  till styrelsen.

Styrelsen  lägger  inTormationen  till handlingarna.

% 89 Ekonomisk  rapport,  tertial 2 rapport Bilaga  44/2020

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 2020  efter  8 månaders

utfall.  Prognosen  uppgår  till 33,9  mkr  vilket  är 2,8 mkr  bättre  än
intern  budget  31,1 mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 90 Budget  202'1 Bilaga  45/2020

Annica  Larsson  redovisar  bolagets  ekonomiska  budget,  ny- och

ombyggnad  samt  underhållsplan  för  år 2021

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 91 Intern kontroll  2021 Bilaga  46/2020

Jenny  Haglund  redovisar  arbetet  med att ta fram  förslag  till riskpolicy

och intern  kontrollplan  för  år 2021.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.
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Sammanträdesdag  2020-10-26
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% 92 Hyresförhandlingar  2021

VD föreslår  styrelsen  att tilldela  VD, ekonomichef  Annica  Lars-

son och fastighetsutvecklingschef  Theresa  Gunnergren  delegat-

ion att förhandla  hyra  2021 med Hyresgästföreningen.

Styrelsen  beslutar  enligt  Törslaget.

% 93 Rapport  övergripande  mål Bilaga  47/2020

Ulf  Johansson  går  igenom  aktuellt  utfall  på bolagets  övergripande  mål

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 94 Avslutade  projekt

Theresa  Gunnergren  informerar  att överlämnandet  av fastig-

heten  Papegojan  I 7 samt  övertagandet  av Svärdfästet  4 är ge-

nomfört  per  2020-10-01.  Båda  affärerna  med HSB som motpart.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 95 Projekt Bilaga  48/2020

Annica  Larsson  redovisar  aktuell  status  för  pågående  projekt  över  15

mkr.

Theresa  Gunnergren  informerar  om hur  bolaget  jobbar  med den un-

derhållsplan  som  styr  vilka  projekt  som  genomförs  årligen.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 96 Trångboddhet

VD informerar  om det projekt  kring  trångboddhet  som bolaget  har  initi-

erat  där  kunskaper  från  bl.a.  CKS,  Borås  Stad,  kommer  väl till pass.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.
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% 97 Kronängsparken,  genomförandeavtal

VD informerar  om att signeringen  av genomförandeavtalet  går  framåt

i leden  men  det  krävs  ständigt  jagade  från  vår  sida.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 98 Remiss, Avfallshantering Bilaga  49/2020

Ordförande  redovisar  remissvaret  som  är inskickat  av  ordförande  på

delegation  från  styrelsen.

Styrelsen  beslutar  att ge ordförande  delegation  att  skicka  in

remissvar.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 99 Vårt bidrag Borås Stad 400 år

VD informerar  om det  förslag  till bidrag  från  bolaget  till Borås  Stads

400  års  firande.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% IOO Avslutning



Månadsbrev
Oktober 2020

Från och med september månad införs KEPS som Boservice årshjul. 
KEPS står för Kvalitet, Effektivitet, Professionalitet och Standard 
och syftar till att vi på ett systematiskt och standardiserat sätt skall 
ta hand om våra fastigheter. Det är ett viktigt steg i att utveckla 
förvaltningen. Hör av er till oss på Boservice om ni är nyfikna på 
vad om ingår så förklarar vi gärna mer. 

Vi hälsar också Reza Zare välkommen som ny Distriktschef efter 
Micael Johansson som går i pension. Vi ordnar avtackning av 
Micael den 12 november.  Du kommer kunna anmäla dig via 
Insidan, så håll utkik! 

BOSERVICE

Söder

Väster

Norr

Öster

BOSERVICE

BOSERVICE

Vi har fått en ny fastighet på Trandared och nya hyresgäster 
som ser med tillförsikt på vårt framtida samarbete. Höstens 
intåg innebär också mycket arbete med att ta hand om löven 
från alla fina träd i området och vi klipper ner, blåser bort och 
sopar upp dem enligt konstens alla regler. Utöver detta och allt 
annat fantastiskt som görs varje dag ser vi även över årshjulet för 
oktober med hissar, yttertak, takavvattning, stegar, takluckor och 
filterbyte i torkaggregat.

Väggmålningarna från No Limit har lett till att det är mycket folk i 
rörelse på Norrby och många av besökarna har sällan eller aldrig 
varit i området tidigare. Nu är även ÅVP/ÅVS är igång och därmed 
slutar vi med månadscontainrarna från och med månadsskiftet.
Fyra st snickare har varit på utbildning hos Modexa i Västerås, 
syftet är att vi ska kunna gör garantijobb åt Modexa och korta ned 
ledtiderna mot hyresgästerna.

Vi provar olika sätt att jobba med vår planering 
i Norr vilket har resulterat i att vi ”pryar” hos 

varandra för att få nya idéer. Vårt skyddsombud 
Torbjörn går i spetsen för ett omfattande arbete 

med IA och inrapporteringar. Varje team har  
också satt upp mål som nu följs upp varje vecka 
för att se om de saker vi gjort gett resultat. Efter 

veckoavstämningen avslutar vi med en god 
lunch för att fira eller peppa till nya tag.

Vår minskade bilkörningen i området ökar 
tryggheten och nu ska vi få entreprenörerna att 

följa vårt exempel. Vi ser även över kompetens 
och arbetsrutiner hos vår personal för att öka 

servicen till våra hyresgäster. Därtill har vi inlett 
arbetsmiljöarbetet och rapportering i IA för att 

öka vårt säkerhetsmedvetande och även startat 
upp arbetet med KEPS. 

BOSERVICE

BOSERVICE

EKONOMI
Nu är första versionen av budgeten för 2021 i stort sett klar, det 
återstår bara lite finslip för att få den helt färdig. Även den interna 
kontrollplanen för 2021 är på gång och båda kommer att lämnas 
till Borås Stad den 29 oktober. 

Vi vill uppmärksamma alla på att vi har bytt namn på momskod G 
”Gemensamt” i Palette till X ”Administration”. Detta då den gamla 
koden var otydlig och använts felaktigt. X ”Administration” ska 
endast användas när vi inte konterar på en fastighet, med andra 
ord i stort sett endast vid administrationskostnader. 

Under oktober testar vi ny en version av Palette som är tänkt att 
go live i november. Vi återkommer med de nyheter som finns i 
kommande version och hur det påverkar er som jobbar i Palette.

Vad händer med 
lönerevisionen?
När pandemin slog till på allvar i mars månad träffade parterna på 
arbetsmarknad en överenskommelse som innebär att befintliga 
avtal förlängdes till 30 oktober. Sedan 1997 har Sverige en modell 
där industrins parter sätter det så kallade ”märket”. Det innebär att 
arbetsgivarorganisationer och facken inom industrin är först ut.
Den siffra som industrin kommer överens om utgår sedan andra 
branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar.

Sverige är ett litet land med stort exportberoende. Därför finns 
sedan länge en samsyn om att det är den bransch som är mest 
konkurrensutsatt, internationellt sett, som bör ”sätta Märket”. I 
dagsläget är det industrin. Om lönenivån i Sverige hamnar fel, 
är det industrin som får ta den första och största smällen. Det är 
därför viktigt att industrin sätter en löneökningsnivå som är bra för 
Sverige som nation.

När kan vi på Bostäder starta våra förhandlingar?
Tyvärr är svaret att vi inte vet än. När industrin satt märket är det 
dags för avtalsförhandlingar mellan vår arbetsgivarorganisation 
Sobona och de fackliga parterna. Först när ett centralt avtal är klart 
tar våra lokala överläggningar över.

HR 

MARKNAD
Vi tar ett omtag gällande standarden på studentboendet på 
Distansgatan. Efter tydliga signaler från flertalet studenter behöver 
vi förbättre våra rutiner för hur det ska säkerställas att rummen 
är rena, snygga och redo för nya gäster. Vi behöver också höja 
standarden på möblerna som används.  Arbetet pågår under 
oktober och mer information kommer vid nästa månadsbrev. 

Kundcenter
Nu vänder vi oss till kunderna för vägledning om hur och när en 
öppning av Kundcenter skulle kunna genomföras. När corona slog 
till så valde vi att stänga ner vårt öppna Kundcenter och lät istället 
kunderna boka tider för möte. När vi nu diskuterar en eventuell 
öppning kommer vi att fråga de kunder som bokat besök om vad 
de tycker om upplägget.

Bostäders stadsodlingar skapar nationellt intresse
Vår egen stadsodlarexpert Katarina Söderberg har fått mycket 
uppmärksamhet efter en föreläsning vid Sveriges Allmännyttas 
konferens om klimatsmart boende. Konferensen genomfördes 
digitalt och rönte stort intresse bland andra bostadsbolag. Vi är 
såklart jättestolta över Katarinas arbete, våra odlingar och de 
möjligheter som dessa ger. 

MARKNAD

IT har nu en egen sida på Insidan där 
vi kommer samla information och 
nyttigheter. Här presenterar vi även 
de förändringar och förbättringar som 
planeras. Under närmsta tiden kommer 
vi bla jobba med förberedelser kopplat 
till den FAST2 uppgradering som 
kommer göras runt årsskiftet, installera 
WIFI på våra områdeskontor samt ta 
fram en strategi kring hur och med vilka 
applikationer vi ska jobba framöver.

IT
MARKNAD

KOMMUNI- 
KATION
Vi jobbar vidare med vår nya varumärkesplattform. Efter 
att ha genomfört workshops och en enkätundersökning för 
personal så frågar vi nu våra hyresgäster vad dom tycker 
och tänker om oss. Analysfasen av materialet kickar vi igång 
i oktober. Tidsschemat håller och vi kommer att kunna 
presentera ett konceptförslag under november månad. Det 
är först när vi har vårt koncept helt klart som vi kan gå vidare 
med att arbeta fram olika mallar. Så håll ut! 

Malin Hellstrand är vår nya superkommunikatör!
Hon kommer senast  från Fristads workwear där hon 
jobbade som Content and sociala media specialist :-) I sitt 
tidigare liv arbetade Malin som journalist, videoreporter och 
sändningsproducent på SVTs nyhetsredaktion. Hon bor på 
Byttorp med sin man och två barn. 
Varmt välkommen till oss Malin!

Hej alla  
goa arbets- 
kamrater
Det här är vårt första interna nyhetsbrev.  Vi vill att alla 
ska få goda insikter i vad som händer hos oss.  Det är en 
del i att inkludera och engagera oss i varandras arbete. 
Vi tror att det kommer att bygga tillit och öka trivseln  
på jobbet.

Som du kanske ser är vår logotyp här lite förändrad. 
Den är inte längre bara en form som påminner om hus. 
Den är också ett fönster. Ett fönster som man kan se 
in i eller ut ifrån. Formen är även ett A och ett B som 
kan utgöra AB i vår logotyp. Det innebär också att vi 
numera kallar oss för Bostäder. 

Vad tycker du om det här?  Jag är nyfiken på att höra 
vad du tycker. Kom förbi eller slå mig en signal så pratar 
vi vidare. Tillsammans utvecklar vi Bostäder!

Mikael Hansson

Vi hörs snart igen.  
Ha det gött sålänge!

www.bostader.boras.se

18 nov måste du anmäla specialkost 
 för Grötfrukosten till Anna Sjödin.

FASTIGHETS- 
UTVECKLING
Nu är övertagandet av Svärdfästet 1 klart och därmed äger 
Bostäder alla hyreshusen i kvarteret. Området är uppblandat 
med bostadsrätter för att få ett bra blandat bestånd och härnäst 
kommer vi att besikta huset för att planera in underhåll. Vi har 
även flertalet innergårdar som gränsar till varandra och som 
vi kan göra något bra av i framtiden. Villkoret för att få köpa 
Svärdfästet 1 från HSB var att de i sin tur skulle få köpa Papegojan 
på Salängsgatan 15-17, som de tog över 1 oktober.

Projekt Glesvingen är igång och ska leda till drygt 100 
studentbostäder på Knalleland. I startläget har vi haft möte 
och fått input från kvartersvärdar, uthyrare, drifttekniker och 
studentkåren för att få in idéer i ett tidigt skede. Förhoppningen är 
att det ska vara inflyttningsklart till våren 2022.

På Norrby, Tullen, Sjöbo, Hulta och Göta startar vi inom kort 
ett projekt med renovering av tvättstugor. Det är en del av 
strategin för att höja vårt NKI. Inglasningen av balkonger på 
Solrosen är klar, det kan dock tillkomma fler vid framtida utflytt. 
På Sjöbotorget har fasad- och fönsterbyte precis startat, det 
beräknas vara klart vid årsskiftet. 

Det pågår spännande upphandlingar just nu, dels med 
renovering av stödmur på Söderkullagatan och dels med 
takrenovering på Billdalsgatan. Det är stort intresse och vi har 
fått in väldigt många anbud.

Vårt arbete med skador fortlöper också och vi har för närvarande 
bra kontroll. Det handlar om allt från vattenskador i kök, badrum 
och tvättstuga till fasadsprickor och totalrenovering av dödsbon. 
Våra ramtalsentreprenörer har bra kontroll och sköter detta på 
ett riktigt bra sätt.

Teknik
Den svarta avfallspåsen är tänkt att 
försvinna i framtiden, detta enligt en 
remiss vi fått från Borås Energi och Miljö. Vi 
undersöker vad det kommer att innebära 
för oss som fastighetsägare och har därför 
startat upp projekt ”Sophantering”.

Projekt Låsbyte är också i rullning och vi 
jobbar med framtida strategier och riktlinjer 
för hur våra lås ska se ut samt vilka rutiner 
vi ska ha kring detta.

FASTIGHETSUTVECKLING

Projekt

FASTIGHETSUTVECKLING

Tillsammans är vi 
fastighetsutveckling!

En ledning som fokuserar på människan, utveckling och 
förändring. Vi vill vara en ledningsgrupp som ser, hör och 
involverar hela bolaget, då kraft och kunskap finns i alla 
medarbetare. Vår resa med att hitta samsyn kring viktiga 
frågor och att lära känna varandra, har precis börjat.  
Men vi är redo och taggade till tusen!

LEDNINGS-
GRUPPEN

Vi som sitter i ledningsgruppen, från vänster i bild: 
Ulf Johansson, Marknadschef 
Annica Larsson, Ekonomichef 
Anna Sjödin, HR-chef 
Sophia Jonsson, Kommunikationschef 
Theresa Gunnergren, Fastighetsutvecklingschef 
Mattias Jonsson, Boservicechef 
Mikael Hansson, VD

Chefer i bild: 
Emil Bergqvist, Teknisk chef, 
Theresa Gunnergren, Fastighetsutvecklingschef & 
Hans Dahlgren, Projektchef.  

Spendera dina 
2000 kr!

Sedan 1 juli har Skatteverket utökat 
listan på godkända aktiviteter och 
nu omfattas även friluftsaktiviteter 
och naturupplevelser med inslag av 
motion, som t.ex. agility, sportfiske och 
enduro. Bidraget kan även användas för 
personliga startavgifter i tävlingar och 
motionslopp. På Skatteverkets hemsida 
finns hela listan på godkända aktiviteter 
och på Insidan kan du läsa mer om 
friskvårdsbidraget.

Vår nya distriktschef
Reza Zare

Bostäders egen 
stadsodlarexpert 
Katarina Söderberg
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Ekonomisk rapport för tertial 2, 2020 
 

 
 
Summering av tertial 2 

Efter några månader med en ny erfarenhet, Co-
rona pandemi, kan vi konstatera att livet mellan hu-
sen rullar på i princip som vanligt. Ekonomiskt är vi 
knappt påverkade mer än att vissa underhållspro-
jekt har skjutits på och många aktiviteter med våra 
hyresgäster har ställts in.  

Under tertial 2 har flera nya chefer börjat i bolaget. 
En av dem är vår nya VD, Mikael Hansson, som 
tog över efter Bengt Engberg i augusti. Hösten 
kommer att präglas av att hitta gemensamma ar-
betsformer för framtiden i bolaget. 

Vår prognos för året, före skatt och nedskrivning av 
bokfört värde på fastighet, är bättre än budget. 
Budgeten uppgår till 31,1 Mkr och prognosen till 
33,9 Mkr, totalt 2,8 mkr bättre.  
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Resultat 
 
Hyresintäkter 

Bolaget har slutit ett 12-månaders avtal med Hyresgästföreningen som innebär en 
hyreshöjning med 2,15 % från 1 februari 2020. Totalt innebär det att bolagets hy-
resintäkter blir 6,5 Mkr bättre än inrapporterad budget.  

Vi har, efter förhandling med Hyresgästföreningen, per 1 juli höjt á priserna för IMD 
dvs individuell mätning och fakturering av vatten och i vissa fall även el. Priserna be-
ror på att de till bolaget fakturerade kostnaderna ökar. Total ökar IMD intäkterna med 
1,3 Mkr.  

Ytterligare 2 Mkr i hyresintäkter kommer från standardhöjningar och höjda priser för 
p-platser och garage. Totalt ökar intäkterna i bolaget med 11,0 mkr jämfört med bud-
get. 

Vakanser Lägenheter 
Antal vakanta lägenheter var per 1 september 36 stycken varav 11 var uthyrnings-
bara. Föregående år samma period var 29 vakanta varav 5 uthyrningsbara. Vi har 
per samma datum 22 avställda lägenheter i avvaktan på renovering eller ombyggnat-
ion samt 3 lägenheter som används för evakuering.  

Antal vakanta studentrum var per 1 september 12 stycken varav 6 uthyrningsbara. 

Vakanser Lokaler 
Prognos för vakanser lokaler är lägre än budget. En orsak är att vi bygger om flera 
lokaler till lägenheter, totalt blir det ett tillskott med 15 nya lägenheter under året. 
 
Kostnader 

Våra kostnader för reparationer minskar inte. Vi ser fortsatt mycket skadegörelse och 
förstörelse i våra utsatta områden. Peppar, peppar ta i trä så har vi inte under året 
hittills drabbats av stora skador i form av bränder och vattenläckage. Totalt rör det sig 
om ökade kostnader med 6,5 mkr i prognos jämfört med budget. 
 
De i vår reviderade budget ökade avsatta pengar för ytterligare lägenhetsrenove-
ringar har legat på is i ca 5 månader. Vi gör nu allt vi kan, tillsammans med våra ent-
reprenörer, att jobba ikapp de beställningar som våra hyresgäster har gjort av lägen-
hetsunderhåll i form av tapetsering, målning mm.  
 
Lägre uppvärmningskostnader och färre genomförda underhållsprojekt väger upp för 
de ökade kostnader vi har i bolaget för IT utveckling, externa konsulter och jurister. 
Totalt minskar våra kostnader med 1,1 mkr mot budget med undantag av ovan 
nämnda kostnader för reparationer. 
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Utrangeringar 

Beroende på vilka renoveringsprojekt vi genomför under ett år påverkas vårt resultat 
av utrangeringar då den komponent som ersätts inte är fullt avskriven. Vi har i pro-
gnos 2020 minskat vår utrangeringskostnad med 0,2 mkr mot budget pga. ompriori-
tering bland ombyggnadsprojekt. 
 
Finansnetto 

Finansnettot i prognosen för år 2020 uppgår till 29,7 mkr, 3,4 mkr sämre än budget.  

Upplåningen har under två tertial endast ökat med 12,9 mkr. Anledningen till den 
låga upplåningen beror på att vi har stoppat ett antal projekt, främst badrum- och 
köksprojekt. Vårt största pågående nyproduktionsprojekt under året, nyproduktion på 
Regementsstaden, har startat senare under året än budgeterat men är igång. 

I vår helårsprognos ökar vår räntekostnad mot budget beroende på ett något högre 
snittränta än budgeterad. Den högre snitträntan innebär ett resultattapp med 1,8 mkr 
mot budget. Lägre takt på våra ny- och ombyggnadsprojekt innebär att vi inte kan de-
bitera denna typ av projekt lika mycket i internränta och det påverkar vårt resultat ne-
gativt med 1,5 mkr. 

Vår totala lånevolym uppgick till 2 816,1 mkr per 31 augusti 2020 jämfört med 
2 803,3 vid årsskiftet. Genomsnittsräntan inklusive ränteswappar har för året varit 
1,03 % vilket är sämre än genomsnittsräntan för år 2020 som uppgick till 1,02 %.  
 
 
Nedslag i verksamheten 

Samtliga aktivitetsdagar i våra områden har varit inställda sedan pandemin slog till. 
Vi har trots det genomför ett antal aktiviteter digitalt. 

• De traditionella Sommartorsdagarna genomfördes med en liten publik och 
framträdena sändes sedan digitalt. 

• Årets Pride livesändes digitalt i augusti 

• På Sjöbo och Hässleholmen har vi tillsammans med en expert lärt oss lieslåt-
ter. Det uppskattades av många hyresgäster som också deltog i slåtten. 

Det händer och har hänt mycket på Norrby i sommar.  

• I juli öppnade återvinningsplatsen på Billdalsgatan upp. 

• I augusti påbörjades byggandet av lekplats som barnen har varit med att ta 
fram. 

• I sommar har Navet haft aktiviteter både på Norrby och Sjöbo och Elfsborgs 
sommarjobbare har underhållit barnen på flera stadsdelar, däribland Norrby. 

• Konstnären Adam Algotsson har gjort 3D-målningar på Billdalsgatan och in-
tresset var enormt stort från de boende i området.  
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• I september kommer även No limitfestivalen till Norrby som en slags grädde 
på moset. Vi har upplåtit flera fasadväggar till festivalen. 

 

På ett av våra hus på 
Alingsåsvägen har graffiti-
målaren Huge fritt fått 
skapa ett konstverk. 

Målningen syns från top-
pen av Centralbron och 
längs hela Alingsåsvägen 
genom Norrby. 

Oavsett om man åker bil, 
buss, går eller cyklar ser 
man målningen.  

Det tycker vi är häftigt! 

 

 

Fastighetsaffärer 

Under tertial 2 har bolaget beslutat om några fastighetsaffärer. 
 

• På Norrmalm ligger Papegojan 17 som vi säljer till HSB Gambrinus i Borås AB 
genom paketering. Vi köper av dem Svärdfästet 1 på Trandared också genom 
paketering. Tillträdet sker 1 oktober 2020. 

• Vi har tecknat en avsiktsförklaring med Riksbyggen angående fastigheten 
Hässlehus 3, Hässleholmen. På fastigheten kommer Riksbyggen att bygga 
30-40 bostadsrätter med en planerad säljstart under 2021. Hässleholmen är 
ett område som i dag helt domineras av hyreslägenheter.    
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Under året pågående projekt 

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

• I mars - april flyttade nya hyresgäster in i de 112 nyproducerade lägenheterna 
på Hulta Torg.  

• Under året bygger vi om flera lokaler till totalt 15 nya lägenheter. Beräknas 
vara klara för inflytt innan årsskiftet. 

• Kasernen 1 är upphandlad och byggnation av 144 nya lägenheter har startat.  

• De badrumsrenoveringar som var påbörjade när Corona pandemin bröt ut fär-
digställdes. Beslut är taget av upphandlad entreprenör att de inte kommer att 
starta några ytterligare badrumsrenoveringar före årsskiftet. Risken är för stor. 
Om en hyresgäst måste isoleras i hemmet kan det stoppa hela projektet vilket 
är en stor ekonomisk förlust både för oss och entreprenören men framförallt 
ett stort problem för de hyresgäster som blir drabbade. 

• Med start i september/oktober återupptar vi lägenhetsunderhåll typ målning 
och tapetseringar om hyresgästen accepterar det. Vi tvingar ingen hyresgäst. 

• Samma sak gäller för de 40 köksrenoveringar som vi hade signerade avtal 
med hyresgäster om. Önskar hyresgästen fortfarande köksrenovering och 
våra entreprenörer får besöka deras lägenhet genomförs renoveringen under 
hösten. 

 
 
Pågående tvist 

Fortfarande är inte tvisten mellan bolaget och Fristad Bygg avklarad avseende de av 
oss inte betalda fakturor på 23 mkr. Bollen ligger just nu hos Fristad Bygg att svara 
på det material som vi skickade in i slutet av maj. Materialet innehöll bland annat en 
excel-fil på ca 4 400 rader med material sammanställt av oss, konsulter och våra ju-
rister.  
 
 
Corona 

Som vi skrev i rapporten för tertial 1 har bolaget blivit påverkat av den pågående pan-
demin i väldigt ringa omfattning. 

Fortsatt under hösten arbetar de som kan på distans. Vi har utglesad möblering på 
vårt kontor på Viskaholm. Vårt kundcenter är tillsvidare stängt och vi tar endast emot 
bokade kundbesök. 

Vi har under hela pandemitiden genomfört felavhjälpande reparationer i lägenheter 
och lokaler precis som vanligt. 
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Samtliga aktivitetsdagar i våra områden har och är fortsatt inställda. Däremot har 
andra aktiviteter genomförts tillsammans med olika aktörer och stadsodlingarna har 
varit än mer uppskattade i sommar. 

Vi har efterskänker 50% av hyran till våra lokalhyresgäster under april – juni. Vi har, 
efter mycket möda och mycket pappersexercis, sökt bidrag för de efterskänkta hy-
rorna men fortfarande har inga pengar trillat in. 

Vi har inte sett en ökning av obetalda hyror. Tvärt om. Antalet som vi skickar inkasso-
krav till eller vidare till inkassobolag är färre än samma perioder föregående år. 
 
 
Övrigt 
 
Styrelsens arbete under perioden 

Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget rapportera om vilka stora frågor som styrel-
sen har arbetat med under perioden. 

Presidiet har under perioden avslutat rekryteringen av ny VD, Mikael Hansson. I au-
gusti har en delegation av styrelsen påbörjat arbetet med intern kontrollplan för år 
2021 tillsammans med tjänstemän från bolaget. 

I övrigt inga stora fråga som styrelsen har arbetat med. 



   

 
Annica Larsson, 033-44 20 43  2020-10-28 
 
 

 

 
 
Verksamhetsplan för 2021-2023 
 

 
Resan, vägen framåt 

Bolaget har påbörjat en resa. Resan på vägen framåt mot det bolag vi har som mål 
att vara med en verksamhet som är väl värd att vara stolta över. 
 
På resan kommer vi att titta på bolaget, varumärket, kulturen/värderingar, ledar-
skapet, organisation, kundresan och ägarnas krav. 
 
Strategiska målområden 

Dagens vision lyder ”Det bästa boendet för Boråsarna”. Det är fortfarande målet att 
erbjuda det bästa boendet men i framtiden kommer vi att beskriva det med andra ord 
så att våra kunder känner sig hemma och som en del av bolaget och dess anställda. 

Styrelsens strategiska målområden innebär att bolaget ska vara ett kundfokuserat 
och affärsmässigt företag med ett attraktivt varumärke – hos oss vill man bo och hos 
oss vill man arbeta. De strategiska målen ska leda bolaget i sitt arbete mot visionen 
på ett socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbart sätt. 

Vi önskas uppfattas som en samhällsbyggare att räkna med. Förutom ett varierat ut-
bud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade bostadsområden ska vi arbeta för 
en positiv utveckling av vår stad. 
 
Styrelsens övergripande styrning 

Det bästa boendet 

På frågan vad som är det bästa boendet får vi lika många svar som frågor. Vi behö-
ver utmana kundfokuset än mer då vi ser en fortsatt ökning av antalet personer som 
står i vår bostadskö och den ständigt ökande trångboddheten.  

Med en ständigt ökande kö som nu är uppe i nästan 39 000 människor förstår ju vem 
som helst att det råder bostadsbrist. Av de som står i vår kö är ca 13 000 aktivt sö-
kande. Då vi har låg omflyttning leder det till att vi har lång väntetid för de som önskar 
att få sin första lägenhet. De som vill byta till en större eller mindre lägenhet får också 
vänta allt för länge innan vi kan erbjuda en lösning. 

Vår ägare har i våra ägardirektiv angivit som mål att bolaget ska leverera minst 400 
lägenheter under mandatperioden. Det innebär i snitt 100 nya lägenheter per år. Det 
är glädjande att se att vår ”portfölj”, med möjliga nyproduktionsprojekt, aldrig har varit 
mer välfylld än vad den är just nu.  
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Under år 2020 har vi inte kunnat genomföra de badrumsrenoveringar som vi hade 
planerat pga Corona. Vi har i plan för kommande år inte ökat antalet badrum per år 
men vi hoppas att vi kan renovera badrum i samma takt som tidigare år, dvs ca 200 
stycken per år. 

I vårt bestånd finns det områden som av polisen är utpekade som ”särskilt utsatta”. 
Ett viktigt inslag för oss är tryggheten för våra hyresgäster i dessa områden. Då det i 
Corona tider har varit omöjligt att genomföra de aktiviteter som vi har haft tidigare år, 
och som vi hade planerat för i år 2020, har vi inte ställt in. Vi har ställt om! 
Under år 2021 kommer vi att fortsätta med aktiviteter i våra områden men inte enligt 
samma koncept som tidigare år. Vår resa, vägen framåt, innebär också att vi ser över 
hur vi vill visa upp vårt varumärke i våra områden och hur vi vill möta våra kunder. 

 
Löpande följer vi vad våra hyresgäster tycker om oss och vårt arbete i en hyresgäst-
enkät. De fritextsvar som hyresgästerna har möjlighet att lämna är värdefulla för oss. 
De ger oss indikationer på hur vi kan bli ännu bättre på vad vi kan göra för att skapa 
det bästa boendet. 

En del i att skapa det bästa boendet är digitalisering. Vi jobbar mycket med att skapa 
smarta lösningar för våra kunder som underlättar deras vardag oavsett om de bor 
hos oss eller har sin arbetsplats hos någon av våra lokalhyresgäster. 

Vi har fortfarande många lediga lokaler, bland annat på våra olika torg, som vi skulle 
önska att det fanns verksamhet i. Pengar finns i budgeten för att fortsätta arbetet 
med att fräscha upp lokaler och göra dem attraktiva för blivande kunder. 

Den bästa arbetsplatsen 

Under detta år har vi verkligen fått erfara att vi lever i en värld som väldigt snabbt kan 
förändras. Vi har i vårt bolag varit förskonade från permitteringar och varsel men det 
har krävts lite eftertanke och annat sätt att genomföra saker än vad vi är vana vid. Vi 
har visat att vi är flexibla och anpassningsbara.  
 
För att vara den bästa arbetsplatsen krävs en organisation som är effektiv och där 
samtliga anställda i bolaget kommer till sin rätt. Med andra ord krävs att vi aldrig får 
stanna och vara nöjda utan se en anpassning av organisationen som en naturlig ut-
veckling av bolaget. 

För att nå vårt mål i bolaget krävs medvetenhet. Det krävs ett öppet sinne kring att 
göra saker och ting annorlunda än tidigare. Det krävs att vi ifrågasätter saker vi gör. 
På vår resa mot målet krävs ett bra ledarskap. 

Diversifierat boende 

Vi vill skapa en känsla av att vi är gäster i våra hus och att våra hyresgäster är 
hemma. Vi önskar levande bostadsområden där våra hyresgäster ska kunna till-
bringa tid tillsammans ”mellan husen” t.ex. på öppna torg och stadsodlingar som 
gröna oaser. 
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För att ta tillvara de goda tankar och idéer som finns hos medarbetare i bolaget är ett 
större deltagande i olika ny- och ombyggnadsprojekt en viktig ingrediens för att skapa 
en hemmakänsla där vi ska göra det bästa för våra kunder. 

Idag kan en hyresgäst välja på flera olika nivåer vid renovering av badrum eller kök. 
Vi jobbar för att öka utbudet av alternativ ytterligare så att vi kan ge fler hyresgäster 
möjlighet att bestämma nivå på standarden i sin lägenhet och därmed också sin hyra. 
 
I de nyproduktionsprojekt som finns i planen för kommande år finns en variation av 
olika slags boenden och olika storlekar på lägenheter. Vi behöver även ta hänsyn till 
hur den framtida hyresgästen vill bo och vilka önskemål som finns för framtiden. En 
fråga som bolaget kommer att driva är önskan om att kunna erbjuda andra upplåtel-
seformer, än bara hyresrätter, för att öka integrationen i områdena och därmed sta-
den. 
 
Bäst i klassen på hållbarhet 

Stadsodlingar! Aldrig har intresset för stadsodlingar varit större än denna sommar då 
många var hemma. Vi har inte några nya stora stadsodlingar i plan för kommande år. 
Inte för att intresse inte finns utan för att vi saknar mark. 
 
Vi är med i Svenska Allmännyttans klimatinitiativ. Målet är att senast år 2030 vara en 
fossilfri allmännytta och med 30 procent lägre energianvändning (räknat från år 
2007). I initiativet finns också ett bredare grepp. Det handlar om att minska klimatpå-
verkan från bostadsföretagens hela verksamhet, från det man bygger och renoverar, 
till drift och förvaltning men också om de boendes klimatpåverkan.  

Kostnadseffektiviseringar och nedlagd tid är i fokus! Om vi ska kunna fortsätta med 
en hög renoveringstakt måste vi tänka nytt. Om inte riskerar vi att bolaget inom några 
år visar ett negativt resultat.  

Trepartssamtalen med Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföre-
ningen har inte lett fram till en ny förhandlingsmodell inför kommande hyresförhand-
ling. Kommande förhandling kommer därför att genomföras som tidigare år. 

 
Nyproduktion 2021-2023 
 
I bolagets ägardirektiv fastställda av årsstämman 2019 är ett av målen för bolagets 
verksamhet att vi under mandatperioden skapar minst 400 nya bostäder.  
 
Pågående 

Det projekt som just nu är under byggnation av Kasernen 1, Regementsstaden. Där 
byggs det 144 lägenheter varav 44 som trygghetsboende. Området är klart för inflytt 
år 2022. 
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Planering 

Vi har som tidigare nämnts aldrig haft så många möjliga nyproduktionsprojekt i vår 
portfölj någonsin. Dock har de kommit olika långt och under nästa år kommer föl-
jande projekt att genomföras o/e påbörjas. 

• Under 2021 räknar vi med att förvärva fastigheten Glesvingen i Knalleland. 
Byggnaden kommer att byggas om till 102 studentlägenheter klara för inflytt till 
vårterminen 2022. 

• Befintliga lokaler på Hulta respektive Sjöbo torg kommer att byggas om och 
hyras ut till Borås Stad 

• Vi kommer att bygga om tomma lokaler i olika delar av vårt bestånd till totalt 
28 nya lägenheter 

Bland de projekt som står i tur åren därefter kan nämnas Kamgarnsgatan, Svärdfäs-
tet, Kronängsparken och Ramnås. Totalt i dessa projekt rör det sig om ytterligare ca 
275 lägenheter varav 160 studentlägenheter. 

 
Förslag till budget 2021 
 
Resultat före utrangeringar i budget för år 2021 uppgår till 34,3 och efter utrange-
ringar 31,6 mkr.  

 
 
Vi har i budget 2021 kostnadsökningar på vatten med 7 %, fjärrvärme 1,5 %, el 1,5 % 
samt ökade personalkostnader och övriga driftkostnader. 
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Vi har i vår budget också kostnader som vi inte räknat med och som inte är en del av 
vår huvudsakliga verksamhet. 

• År 2023 kommer vi att ha en annan sophanteringsrutin än idag. Vi har satt av 
en kostnad på 2,5 mkr för år 2021 för att lösa framtida sophantering. Vi vet 
inte vad som kommer att bli investering, ombyggnation eller annan kostnad. Vi 
vet dock att arbetet med att anpassa oss till framtida sophantering kommer att 
ta både år 2021 och 2022 i anspråk och kommer att kosta bolaget pengar. 

• Vi måste konvertera driftbilder i Webport Fastighetsautomation pga. att nuva-
rande version inte kommer stödjas från år 2022. Kostnaden är beräknad till 1,4 
mkr år 2021. 

Standardhöjningar vid renovering av kök och badrum påverkar våra intäkter positivt 
men innebär ett minskat resultat under de första åren pga. raka avskrivningar.  

 
 
Vår ägare, Borås Stad, har satt avkastningskraven för en 4 års period. Resultatmålet 
och målet för synlig soliditet når vi inte. 
 
I budget för 2021 har vi valt att inte minska planerat underhåll då vi ser att vårt under-
hållsbehov är fortsatt stort. Med tanke på att vi inte har fått täckning för våra kost-
nadsökningar genom höjda hyror de senaste åren kommer de extra kostnaderna på 
3,9 mkr redovisade ovan att belasta resultatet. Vi jobbar ständigt med effektivisering 
av vår verksamhet och det arbetet kommer naturligtvis att fortsätta men vi ser ingen 
möjlighet i att spara ihop till de extra kostnaderna under 2021. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 
 



   
 

Annica Larsson, 033-44 20 43 2020-10-25 
 
   

Kommunstyrelsen 
 
Borås Stad 
  

 
 
 
 
 

Ansökan om kreditlimit m.m. för år 2021 i koncernbanken 
 
AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 3 300 mkr för år 2021, vilket är en 
ökning med 100 mkr.  
 
Vi har under år 2020 inte behövt nyttja hela vår beviljade kreditlimit på 3 200 
mkr. Anledningen är att Corona har inneburit att våra badrumsrenoveringar 
inte har kunnat genomföras och att betalplanen för Kasernen 1, Regements-
staden, har blivit omfördelad i tid.  
 
Vårt behov av ökad kreditlimit för år 2021 beror på att vår investeringstakt un-
der året ligger högre än på många år. Vårt största pågående investeringspro-
jekt, Kasernen 1, kommer att färdigställas år 2022 men övriga projekt beräk-
nas färdigställas år 2021. 

 
Finanspolicy 
Företaget har fr.o.m. våren 2017 inte länge en egen finanspolicy utan all rän-
tesäkring sker av Borås Stads internbank. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annica Larsson 
Ekonomichef 



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

7
Risk att AB Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta 

områden

Diversifierat (blandat) 

bostadsbedstånd
Kommunikation

Genomför årlig avstämning att resultatet i 

medieanalysen från Meltwater är 

analyserat samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

Kommunikations

chef
Kommunikatör 1 gång/månad September

8 Risk att negativa publiceringar i media skadar varumärket Bästa boendet Kommunikation

Genomför årlig avstämning att analys av 

positiva och negativa publiceringar om AB 

Bostäder, i redaktionella och sociala media, 

är genomförd samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

Kommunikations

chef
Kommunikatör 2 gånger/år September

77

Risk att AB Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det 

faktiska behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre 

underhåll) 

Bästa boendet Förvalta fastigheter
Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

78 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador Bästa boendet Förvalta fastigheter
Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

14

Risk att AB Bostäder på grund av sin diversifierade målgrupp har svårt 

att balansera underhållsbehovet mellan nuvarande och framtida 

hyresgäster 

Diversifierat (blandat) 

bostadsbedstånd
Förvalta fastigheter

Genomför årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida 

behov (utifrån NKI) med 

omvärldsbevakning. 

Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November

45
Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på 

utveckling och effektivitet
Bästa arbetsgivaren

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

43 Risk att anställda inom AB Bostäder saknar en affärsmässig inställning 
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

VD
Ansvarig chef 1 gång/år November

68
Risk att kompetensbrist leder till felaktig eller otillräcklig kravställning 

vid upphandling

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Följ upp att samtliga medarbetare som kan 

involveras i upphandlingar medverkat på 

utbildning i LOU samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

69 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra 

nybyggnation

Genomföra 

ombyggnation

Följ upp att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit över 

planerad budget och/eller tidsram. Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 2 gånger/år November

Internkontrollplan 2021

Genomför årlig genomgång av avvikelser 

mellan genomfört underhåll och 

underhållsplan.

Genomför kvalitativ jämförelse mellan 

värderingsmannens bedömning och 

upprättad underhållsplan.

Genomför årlig uppföljning av resultat i NKI-

undersökning i alla ABB´s områden. 

Jämförelsen ska ske både inom och med 

övriga områden i beståndet. 

Genom förebyggande aktiviteter som 

Ekonomiskola,  uppdatera 

rollbeskrivningar samt utbildning i LOU ska 

risken minimeras. Kontroll att 

förebyggande aktiviteter har genomförts.



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

N/A
Risk att AB Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av 

kompetens inom projektledning

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra 

nybyggnation

Genomföra 

ombyggnation

Följ upp att en plan finns framtagen för de 

projektledare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning. Fastighetsutveckl

ingschef
Projektchef 1 gång/år November



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

3
Risk att medarbetarna saknar tydliga kopplingar till hur deras insatser 

bidrar till att uppfylla verksamhetens mål

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

4
Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda 

styreffekter på verksamheten

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

5 Risk att AB Bostäder inte arbetar strukturerat med måluppföljning
Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Genomför avstämning av hur många av 

föregående års mål som uppfyllts. VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

44
Risk att AB Bostäders brist av decentraliserat ansvarstagande resulterar 

i att anställda blir passiva

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Kontrollera att varje funktion inom AB 

Bostäder har en rollbeskrivning som 

tydliggör mandat och ansvar.
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år September

20
Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket 

skapar ineffektiva arbetssätt

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Styra, leda och följa 

upp

Följ upp att årlig internrevision av 

processer genomförts samt att åtgärdsplan 

är framtagen vid behov.
Ekonomichef Ekonomichef 1 gång/år November

N/A Risk att AB Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete Bästa arbetsplatsen Personal

Följ upp att årlig uppföljning i 

ledningsgruppen(enligt AFS SAM) 

genomförts samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Februari

34
Risk att AB Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser 

orsakade av en otrygg arbetsmiljö
Bästa arbetsplatsen Personal

Kontrollera via fem stickprov att åtgärder 

är vidtagna för rapporterade 

tillbud/olyckor. 
HR-chef Ansvarig chef Löpande November

41
Risk att AB Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva 

sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
Bästa arbetsplatsen Personal

Följ upp att en plan finns framtagen för de 

medarbetare vars kunskapsnivå inte är i 

linje med rollens uppdragsbeskrivning. HR-chef Ansvarig chef 1 gång/år Mars

56
Risk att IT-organisationen saknar kompetens för att kunna hantera IT-

relaterade problem

Bäst i klassen i 

hållbarhet
IT

Förebygger risk genom avtal med extern 

part  som tillför resurser och kompetens 

inom aktuella områden. Kontrollera att 

syftet med extern part har uppnåtts.

Marknadschef IT-chef 1 gång/månad Augusti

65
Risk att AB Bostäder inte etablerar en effektiv process för inköp och 

lagerhållning, vilket exempelvis leder till dyra lager eller brist på varor

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera alla fakturor över 5000 kr 

avseende orsak till inköp.
VD

Ekonomicontroll

er

5 ggr/år

Vitvaror: april, 

augusti och 

december

Övriga lager: maj 

och september

November

64
Risk att AB Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor 

och tjänster som levereras för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

Bäst i klassen i 

hållbarhet

Inköpsprocessen
Kontrollera genom tre stickprov att 

kvalitetskontroll har genomförts vid 

avtalsuppföljning. 
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år November

67

Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är 

direkt relaterade till ekonomi, inte beaktas vid inköp- och 

upphandlingar

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera genom fem stickprov att 

upphandlingar under året tagit hänsyn till 

miljö- och hållbarhetsaspekter. 
VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år Augusti

106
Risk att otillåtna direktupphandlingar alternativt avsaknad av 

upphandling förekommer

Bäst i klassen i 

hållbarhet
Inköpsprocessen

Kontrollera  totala inköp per leverantör 

som överskrider gränsvärdet enligt LOU. VD

Kvalitets- och 

upphandlingsco

ntroller

1 gång/år Augusti

Uppdatera checklistan för 

utvecklingssamtal med en punkt gällande 

diskussion om hur medarbetaren konkret 

kan bidra till AB Bostäders uppsatta mål.



# Risk Associerad målsättning Associerad process Kontrollmetod Kontroll-ansvarig
Utförare av 

kontroll
Kontrollfrekvens

Genomfört 

senast

Uppföljning/

rapportering av 

kontroll

110
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam 

värdegrund, vilket skapar risk för oönskade beteenden
Bästa arbetsplatsen Personal

Genomför årlig avstämning att resultatet 

kring värdegrundsfrågorna i den årliga 

medarbetarundersökningen analyserats 

samt att åtgärdsplan är framtagen vid 

behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Mars

55

Risk att AB Bostäder saknar kontinuerligt arbete för hur interna 

applikationer och system köps in, integreras och används i 

verksamheten

Bäst i klassen i 

hållbarhet
IT

Kontrollera genom tre stickprov att 

erforderligt beslutsunderlag funnits på 

plats vid inköp av applikationer.
Marknadschef IT-chef Varannan månad Augusti



AB Bostäder

MÅL 2020



Arbetsmodell

Boservice Ekonomi Marknad HR

Ledningsnivå

Distrikt Kundcenter IT

KommunikationFastighets-
Utveckling



Kontrollpanel Mål 2020 sept

Bästa Boendet
Bästa 

Arbetsplatsen
Blandat 

Bostadsbestånd
Bäst i klassen 

Hållbarhet

NKI 2020
Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Trevligt bemötande
Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Svarsfrekvens NKI
Ägare:VD

Driver: Marknadschef

Kvalitet på utfört arbete
Ägare:VD

Driver: Boservicechef

Förtroendeindex GPTW
Ägare:VD

Driver: HR-chef

En mkt bra arbetsplats GPTW
Ägare:VD

Driver: HR-chef

Blandat bostadsbestånd
Ägare:VD

Driver: 
Fastighetsutvecklingschef

MÅLET OCH KPI är under 
revidering inför 2021

Ekonomi
Ägare: VD

Driver: Ekonomichef

CSR (Hållbarhet)
Ägare:VD

Driver: Kommer att utses

Klockorna visar utfall aktuell månad



Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

Kommentar till utfall
• Som en konsekvens av Corona har renoveringar av lägenheter stoppats. Endast 

akuta felavhjälpande åtgärder genomförs. Påverkan på kundnöjdhet är sannolik
• Analys av NKI resultatet kopplat mot områden är påbörjad på boservice där områdes-

och i något fall fastighetsunika åtgärder görs/planeras.
• Ny varumärkesplattform godkänd, implementationsplanering pågår prel. lansering Q1 

2021
• Analys av kundens erbjudna olika ingångar till Bostäder visar att vi har väldigt många 

instanser och kanaler inblandade för olika ärenden. Utmanande att vara kund

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

NKI Mål rullande 3

NKI 2020

Planerade aktiviteter
• Lanseringsstart av ny 

varumärkesplattform. Start internt 
november, externt Q1 2021
Ansv Kommunikationschef
Klart 20210331

• Rutin för NKI analys i 
skötselteamen med 
områdesspecifika aktiviteter startas
Ansv Boserviceschef
Klart 20201031 

• Översyn och uppfräschning av 
tvättstugor
Ansvarig 
Fastighetutvecklingschef
Klart 2021

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

• Ny varumärkesplattform framtagen
Ansv Kommunikationschef
Klart 20200331

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

• Analys av kundresan
Ansv Marknadschef
Klart 20200930

• Koncept för inflyttningssamtal startat
Ansv Marknadschef
Klart 20200930

• Någon från LG med på Nobelfesten 
Norrby, förebildsgalan och 
Hässlefesten 2020
Ansv VD
PARKERAD



Trevligt bemötande från AB Bostäders personal

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

Kommentar till utfall
• Marginell ökning till 4,06 i maj, ligger kvar på detta värde. Fortsatt mkt högt 

betyg på vår personal
• Föreläsning/utbildning i värdskap flyttat pga Corona
• Mkt osannolikt att vi når det offensiva målet 4,2 även med fortsatt ökning 

resten av året mot bakgrund av att vi mäter rullande 12. Dock ger våra 
kunder vår personal generellt ett högt betyg

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

Fråga SE09 Target

Planerade aktiviteter
• Utb/träning i att vara 

ambassadör för AB Bostäder.
Ansv Marknadschef
Klart 20201130

• Utveckla vår kommunikation 
när vi gjort åtgärder i en 
lägenhet, ex sms. 
Konceptuellt test pågår
Ansv Kommunikationschef
Klart 20201231

• …

Information

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

Genomförda aktiviteter
• …
• …
• …



Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

Kommentar till utfall
• Stor nedgång under augusti! Avsaknad av månadsstatistik under 2019 gör att vi inte 

vet om semestermånader brukar vara sämre eller om detta är en avvikelse. 
• Förenklad enkät med färre frågor (38 istället för 67) tillsammans med ett mer 

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

• Vi behöver ha en tydligare koppling mellan åtgärder/aktiviteter i våra områden och 
svaren/fritextkommentarerna i enkäten. Otydligt idag för de som svarar vilken effekt 
enkäten får
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Svarsfrekvens Mål i %

Svarsfrekvens NKI

Planerade aktiviteter
• SMS avisering när 

frågeformulär går ut
Ansv
Kommunikationschef
Klart 20201130

Information

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

Genomförda aktiviteter
• Översyn av enkätfrågor 

är klar, börjar användas 
tillsammans med 
omarbetat 
inbjudningsmail 3 april 
Ansv Marknadschef
Klart 20200331

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



Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

Kvalitet på utfört arbete i våra fastigheter inne och ute

Kommentar till utfall
• Projekt KEPS implementeras i samtliga områden, systematik i 

fastighetsskötsel (Kvalitet, Effektivitet, Proffsighet, Standard)
• Kvalitetsmål och sätt att mäta detta studeras. Dock är vi 

begränsade pga Corona att studera hur andra har gjort på plats. 
Fokus i hela Boservice organisation på att diskutera och kalibrera 
vad bra utförandekvalitet innebär.

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

Planerade aktiviteter
• Benchmarking andra 

bostadsbolag
Ansv Boservicechef
Klart 20200530

• …

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

Genomförda aktiviteter
• Projekt KEPS

Ansv Frida Ahnstedt
Klart 20200530

• …
• …



Planerade aktiviteter

Genomförda aktiviteter
• …
• …
• …

Blandat bostadsbestånd

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

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

• Utveckla kommunikationen 
internt av 
pågående/kommande 
fastighetsprojekt
Ansv
Kommunikationschef

• Visualisera bygghistorik 
senaste 10 åren
Ansv VD
Klart 20200131

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

Ny definition av 
målområdet klart. 
Diskussion om mål 

och KPI pågår

Se nästa bild

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

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

• Ny(a) KPI:er ska tas fram mot bakgrund av nya mål. 



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

– Årligen
• Beståndets andel i respektive stadsdel i kombination av kunders 

efterfrågan i bostadskön
• Fördelning av lägenhetstyper
• Spridning av hyresnivå (lägsta-högsta kr/m²/år)
• Genomsnitts area ökar från 62 > 65 m², fram till år 2030 KPI?
• Antal student- och trygghetsbostäder
• Bolagets andel av bostadsmarknaden (mål: > 12%) KPI?

– I samband med beslut om nytt bostadsprojekt
• Säkerställa att projektet matchar styrelsens riktlinjer och mål för 

nyproduktion



Förtroendeindex GPTW

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad

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

de aktiviteter som planeras genom hela organisationen
• Nästa mätning beslutad till Q1 2021
• Utvecklingssamtalsträning start för de som går Academy i oktober
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Förtroendeindex Mål TBD

Planerade aktiviteter
• Chefer ges möjlighet till 

individuell chefscoachning
Ansv HR-chef
Klart 20201231

• Genomföra AB Bostäder 
Academy
Ansv HR-chef
Klart 20201231

• Kalibrera och träna alla chefer i 
att hålla utvecklingssamtal
Ansv HR-chef
Klart 20201231

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

Genomförda aktiviteter
• Go to Gemba, förlägga 

chefsmöten/utvecklings-
möten minst varannan gång 
i våra distrikt

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

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

• Utvärdera omorganisationen 
2018
Ansv VD
Klart 20200331



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

Planerade aktiviteter
• Individuell

kompetensutvecklingsmall för alla 
medarbetare
Ansv HR-chef
Klart 20201231

• Ny utvecklingssamtalsmall med 
större fokus på mål och utveckling
Ansv. HR-chef
Klart 20201031

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

• Alla kan prya hos en kollega, ta 
fram system och riktlinjer för detta
Ansv HR-chef
Klart 20201231

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

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

• Ny utvecklingssamtalsmall framtagen, slutöversyn pågår
• …
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Index bra arb.plats Mål TBD

Genomförda aktiviteter
• Alla medarbetare intern mötesfri dag 

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

• Synliggöra/visualisera våra förmåner
Ansv Kommunikationschef
Klart 20200331

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

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

Sammantaget en mkt bra arbetsplats GPTW

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad



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

Planerade aktiviteter
• Identifiera/utred vilka varor & 

tjänster som köps utanför avtal 
för att i steg 2 upprätta ramavtal
Ansv Ekonomichef
Klart 20201130

• Genomgång av samtliga 
leverantörsavtal, tydliga krav på 
sänkta kostnader inför 2021
Ansv Ekonomichef
Klart 20201130

• Öka kompetens och förmåga 
inom LOU
Ansv Ekonomichef
Klart 20201231

Kommentar till utfall
• Bruttolista för besparingsinitiativ framtagen (>9 msek)
• Extremt bra resultat pga stoppat underhåll i ca 5 månader
• Möjlighet till benchmarking av hur andra definierat och mäter 

effektivitet är starkt begränsat pga Corona. Aktiviteten flyttas till 
2021

• Projektmodell för interna projekt flyttad till 2021
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Resultat EBT Utfall Prognos EBT Mål

Genomförda aktiviteter
• Öka uthyrningsgraden av egna 

lokaler, garage och förråd.
Tydliga mål i KPI 2020
Ansv Marknadschef
Klart 20201231

• Effektivitet, definiera mål och 
mätsätt
Ansv Ekonomichef
Definieras i målarbetet för 
2021

• Benchmarking av 
effektivitetsmätsätt, best 
practise
Ansv Ekonomichef
Definieras i målarbetet 2021

• Ta fram projektmodell och 
träning av projektledare för 
interna projekt
Ansv VD
Definieras i målarbetet 2021

Ekonomi resultat

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad



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

Planerade aktiviteter
• Producera en hållbarhetsrapport 

enligt GRI
Ansv Kommunikationschef
Klart 20210228

• Genomföra intressentdialog
Ansv Kommunikationschef
Klart 20201231

• Implementera digital strategi
Ansv IT-chef
Klart 20201231

Kommentar till utfall
• Mätningen avser genomförda planerade aktiviteter inom området CSR 2020, 

ackumulerat
• Framtagande av intressentdialog pågår, preliminär väsentlighetsanalys framtagen. 

Detta är en viktig del av CSR strategin. Årets hållbarhetsrapport kommer att vara vår 
hållbarhetstrategi. Datum för denna aktivitet flyttad till årsskiftet

• Digitalstrategi beslutad, implementation startad med bla ett digitaliseringsråd
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CSR aktiviteter Mål

Genomförda aktiviteter
• Benchmarking best practise inom 

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

• Definiera en hållbarhetsagenda och 
långsiktiga mål.
Punkten är pausad till 

intressentdialog är genomförd under 

november

Ansv Kommer att utses
Klart 20200630

• Preliminär väsentlighetsanalys ska 
tas fram
Ansv Kommer att utses
Klart 20200930

CSR (Hållbarhet)

Bedömt
Årsutfall

Aktuell
Månad



Redovisning av nyproduktion, större reparationer och investeringar 2020
Projekt som överstiger 15 mnkr

(Belopp anges i tkr)

Projekt enligt bygg/underhållsplan

Antal 

lgh Startdatum Totalbudget Totalprognos

Preliminärt 

Slutdatum Information

Pågående projekt

Badrum, Distansgatan 2019-01-01 42 601 64 530 2021 Arbete pågår, 2-års projekt.

Kasernen 144 242 000 265 000 2022-08-31

Ombyggnation Hulta fritidsgård och förskola (5802) 2021 28 300 2021

Delsumma pågående projekt: 144 312 901 329 530

Planerade projekt

Mötesplats Sjöbo 2021 30 000 2021

Kronängsparken bostadshus och studentlgh 60 2021 47 539 2022

Kronängsparken förskola 2021 37 780 2022

Solhem bostadshus 43 2023 104 734 2025

Ramnås 100 2022 106 884 2023

Marsken 60 2023 165 230 2025

Osdal 60 2022 145 076 2025

Nybyggnad bostadslägenheter Våglängdsgatan 151 210 000 Avsiktsförklaring med Riksbyggen

Viskaholm 100 2022 220 790 2024

Glesvingen 102 2021 107 633 2021

Kamgarnsgatan 56 2022 120 314 2023

Svärdfästet 60 2022 219 440 2023

Delsumma planerade projekt: 641 1 515 420 0

Summa 1 828 321 329 530

Redovisning 202009



Handläggare, telefon 
Mattias Jonsson, 033-442001

REMISSVAR 
Sida 

Datum 

2020-09-30

1(1) 
Diarienummer 

Dnr KS 2020-00566

 Kommunstyrelsen 
 501 80 Borås 

Remissvar –Föreskrifter för avfallshantering
AB Bostäder tillstyrker remissen. I samband med detta vill vi dock lyfta upp 
att vi kommer att få ett investeringsbehov för att möta de nya kraven. Det 
kommer även att skapa utmanande krav på oss att hantera avfallet vid de 
platser som redan idag har ont om utrymme.

Företaget driver, i projektform, en utredning av konsekvenserna med 
tillhörande investeringskalkyler som beräknas vara klart vecka 47.

AB Bostäder i Borås 

Roland Andersson 
Ordförande  

Mikael Hansson
VD 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2021 

Länsstyrelsen ska utifrån Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning besluta om fördelning mellan kommuner inom lä-

net av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett kalenderår, så 

kallade kommuntal. Kommuntalen ska beslutas på grundval av länstal som beslutas 

av regeringen.  

Länstalet för Västra Götalands län avseende anvisningsbara platser är 1 307 för år 

2021. Som bilaga till detta brev finns Länsstyrelsens beslut om kommuntal.  För-

delningen av anvisningar till kommuner utgår ifrån kommunens arbetsmarknads-

förutsättningar, befolkning, tidigare mottagande och antalet asylsökande som vistas 

i kommunen.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Falck 

Enhetschef 

Enheten för integrationsfrågor.   

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Länets kommuners kommunbrevlådor.

Migrationsverket, e-post:
migrationsverket@migrationsverket.se 
bosattningsenheten@migrationsverket.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om fördelning av anvisningar 
år 2021 till kommuner i Västra 
Götalands län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra 
Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt Bilaga 1 till detta 
beslut. 

Redogörelse för ärendet

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till 
landets kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av 
anvisningar till kommuner framgår det vidare att 1 307 nyanlända ska 
anvisas till Västra Götalands län år 2021. 

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), 
besluta om kommuntal. En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 
kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Skälen för länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid 
fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket 
i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 

mailto:migrationsverket@migrationsverket.se
mailto:bosattningsenheten@migrationsverket.se
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mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 
6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att tillhandahålla 
bostäder beaktas utöver dessa kriterier.

Överklagan

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

Upplysningar

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § 
bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma 
paragraf får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår 
efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande 
kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre 
än länstalet. 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt 
bosättningslagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med 
uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt 
direktinresta anhöriga till nyanlända personer att bosätta sig i kommunerna 
på egen hand, genom så kallad självbosättning. 

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av Landshövding Anders Danielsson med 
integrationsutvecklare Love Lundin som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också enhetschef Pia Falck medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Anders Danielsson
Landshövding 

Bilaga

Bilaga 1.  Kommuntal år 2021 för kommuner i Västra Götalands län 
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Bilaga 1
Kommuntal år 2021 för kommuner i Västra Götalands län 

Kommun Förslag till 
kommuntal

Ale 42
Alingsås 52
Bengtsfors 0
Bollebygd 17
Borås 48
Dals-Ed 6
Essunga 6
Falköping 1
Färgelanda 4
Grästorp 7
Gullspång 0
Göteborg 294
Götene 12
Herrljunga 8
Hjo 14
Härryda 72
Karlsborg 2
Kungälv 79
Lerum 69
Lidköping 42
Lilla Edet 16
Lysekil 11
Mariestad 27
Mark 35
Mellerud 0
Munkedal 5
Mölndal 85
Orust 29
Partille 35
Skara 9
Skövde 43
Sotenäs 10
Stenungsund 42
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Strömstad 11
Svenljunga 7
Tanum 12
Tibro 1
Tidaholm 5
Tjörn 25
Tranemo 8
Trollhättan 13
Töreboda 1
Uddevalla 25
Ulricehamn 20
Vara 22
Vårgårda 11
Vänersborg 0
Åmål 0
Öckerö 24



FINANSRAPPORT 2020-10-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31
Räntebärande likviditet*) 441,5 685,7 697,2
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 49,1 199,1

-externa räntebärande placeringar 313,5 221,2 221,1

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

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 406,8 268,4

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

Intecknad likviditet 769,6 581,7 537,1
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 117 12
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 201031 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,4 -0,1

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 41,3 0,2

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 41,6 0,0

SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 54,8 -0,3

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 31,9 0,2

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,5 0,3

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

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 15,3 0,0

320,4 -99,6 221,1 0,3

Realiserade vinster/förluster under året 0,8

*) Som en följd av ändrade redovisningsprinciper 2019 bokfördes föregående års orealiserade vinst på 6,8 mkr som en ränteintäkt 2019.

2018-12-31 2019-12-31 2020-10-31
Borgen till externa motparter utanför kommunkoncernen 230,0 301,3 332,8
Krediter med borgen av Borås Stad 230,0 301,3 332,8
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 414,1 9 452,9
Upplåning - Borås Stad -140,9 49,1 199,1

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 270,0 258,7

Upplåning - Certifikat 1 300,0 900,0 900,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 4 495,1 4 895,1

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

Upplåning- Obligation 4 000,0 3 700,0 3 200,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 414,1 9 452,9

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2021-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-10-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-10-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-10-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-10-31

Summa 3 150 0,0

43,8 41,7

0,63% 0,60%

2020-09-30 2020-10-31

6 914,1 6 952,8

0,05% 0,05%

0,17% 0,13%

2,40 2,58

29% 28%

2,38 2,36

2020-09-30 2020-10-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

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

stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00%

BOSTÄDER 2 816,1 3 200,0 1,00% 0,37% 8,2 26%

BEMAB 3 942,6 4 747,0 2,01% 0,43% 3,8 6%

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

ELNÄT 876,0 1 200,0 0,89% 0,23% 2,5 5%

VISKAFORSH 399,8 428,0 0,97% 0,44% 1,2 59%

STADSHUSAB 196,9 204,8 0,52% 0,00% 0,0 999%

IBAB konc 287,5 410,0 0,86% 0,19% 0,8 8%

FRIBO 191,9 231,0 1,55% 0,42% 0,4 16%

SANDHULTSB 257,5 305,0 1,03% 0,49% 0,8 42%

TOARPSHUS 198,0 245,0 1,10% 0,49% 0,5 32%

DJURPARK 125,1 180,0 0,67% 0,00% 0,3 999%

PARKERING 96,8 150,0 0,91% 0,41% 0,3 4%

BORÅSBORÅS 12,6 22,0 0,50% 0,00% 0,0 999%

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

AKADEMIPLATSEN 52,2 65,0 0,50% 0,00% 0,2 999%

Summa 9 452,9 11 590,2 1,40% 0,37% 19,0

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

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,58 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,36 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 28% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 149% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-09-30 på nominellt 2 624,5 mkr har ett marknadsvärde på -44,1 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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