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Protokoll från styrelsemöte 4.22 i Inkubatorn i Borås AB den 
29 augusti 2022 kl. 9.00-11.00 

Plats: Textile Fashion Center Garfveriet/Digitalt 

Närvarande:   Frånvarande: 

Petter Hedhin 
Catrin Wirfalk, V Ordf./Digitalt  
Jonas Wollin 
Maria Wahlgren/Digitalt    
Sophia Litsne/Digitalt       
Stefan Svahn      
Erik Bresky 
Anders Glemfelt, Adj    
Annelie Östlund, Adj. 
Stefan Dinér, Adj. 

1. Mötet öppnades  

Catrin Wirfalk öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare  

Till protokollförare valdes Annelie Östlund. 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman, jämte ordförande, valdes Erik Bresky 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till 
handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i 
protokollet.  

6. VD-rapport  

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades 
i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande 

https://sign.visma.net/sv/document-check/c686e4ec-1d11-4291-8e24-9fa7c4731ec3
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



                                                                                                                         

2(4) 
Inkubatorn i Borås AB | Textile Fashion Center | Skaraborgsvägen 3 | Box 8000 | 501 18 Borås | Sweden | www.boras-ink.se 

VD-brev 
Borås INK kommer under hösten arbeta igenom 
en generisk marknadsföring, syftet är tydligheten 
med vad vi erbjuder och till vem. Samt vilka vi är 
bakom Borås INK.  
Borås INK har fått positivt besked ifrån en av vår 
finansiär Vinnova, bolaget klassas 
fortsättningsvis som en excellensinkubator. Mao 
oförändrad finansiering tom 2023–2024.    
Bolaget behöver en fortsatt strategi för att kunna 
säkra finansieringen inför 2023 och framåt. 

Info 

Ekonomi 2022 
Borås INK utfall/prognos tom juli presenterades 
bolagets intäkt har ökat med + 560 tkr, 
förändringen avser projektet NEST som ej var 
estimerad för budget 2022. Motsvarande 
kostandsbelopp har ökat dessa kostnader är 
knutna till projektet. 
Skatt och försäkring är betalda.  

Info 

Info 
Status projekt/Kunder 

INK DAY startar den 16 september, årets headline 
är ”Alla trodde det var omöjligt” dagens ämne 
handlar om människor som vågat ta risker och 
vågat se dess möjligheter. Vi hoppas locka många 
nya startup!  
INK LAB forts. gratisprogram för startup med 
start den 5/10. Avslutas med en pitchtävling den 
30/11.  
Hållbart näringsliv startar V43 med 
livesändning/paneldebatt om ”Social innovation 
och entreprenörskap” ifrån Husets Borås Textile 
Week. Nästa digitala sändning sänds den 25/11 
som handlar om ”Social Hållbarhet”  
NEST Sweden är i full gång med planering inför 
våren 2023, arbetet framåt är att säkra projektet 
finansiering och dess etablering med fler aktörer 
& partners.  Senaste Bootcamp aktivitet utfördes i 
Sthlm den 12–13 maj, det blev en lyckad 
uppsättning. Filmen finns att se på 
https://youtu.be/zZqRvR0ULfM
Antal inflöden av kunder har ökat markant 
senaste kvartalet 110 inflöden, 38 möten. Totalt 
har Borås INK 29 kunder i sin process skissa-
spika-skala, varav en ny kund kommer ifrån vår 
nationella satsning projektet NEST. 

Info 
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7. Kommande möten och teman  

7 november 9-11 Tema: Bolagsstyrningsrapport (KS 30 december)  

2023 
13 januari 2023 9-11 
24 februari 2023 9-11 
21 april 2023 9-11 

8. Övriga frågor  

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande; 

Ämne Information/Beslut 

Lekmannarevisor Bengt Sandell ifrån Borås Stad 
var på besök tillsammans med revisionskontoret 
Stefan Sjöblom samt Nina Brohall ifrån EY. De 
gav styrelsen information om deras roll utifrån 
kommunallagen/Aktiebolagslagen.  
Rapportering ifrån kunder beslutades ej, dock 
önskar styrelsen rutin av informativ/uppföljning 
ifrån Borås INK kunder, förslagsvis presenterar 
samtliga affärsutvecklare en kund/per gång (case 
som är aktuellt för styrelsen)   
Styrelsen önskar få utskick på Ekonomiska Status 
i samband med Kallelsen samt VD-rapport.   
Miljörapport för Tertial 2 godkändes av styrelsen 

Info/Borås Stad 

Förslag 

Beslut 

Beslut 

Status personal 
Simon som är affärsutvecklare kommer att sluta 
på Borås INK under november månad, diskussion 
pågår om ett fortsatt samarbete fram till mitten 
av juni 2023.  
Personalen gruppen som helhet är positiva & 
sammansvetsade & är ett gott gäng.

Info 
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9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

________________  _______________ ______________ 

Petter Hedhin  Annelie Östlund   Erik Bresky 

Ordförande    Protokollförare   Justeringsman  

Beslutslogg 

Möte Aktivitet Ansvarig Klart 

20.1 Hållbarhet  Stefan Löpande 

20.2 Internt värderingsarbete  Stefan  Löpande 

20.5 Kundstatus Stefan  Löpande 

21.3 Exit-Kunder/Extern Intervju   Stefan Löpande 

21.3 Avstämning/säkerställa rapportering för den interna 
finansieringen. (Vinnova) 

Stefan Löpande 

21.4 Personal/Status Stefan Löpande 

22.1 ROI mätning, (inkl kommunalskatt) Stefan 1 gg/År  

22.2 Omvärldsanalys Alla Löpande 

22.2 Diskutera Borås INK Framtida finansiering med Borås Regionen Stefan/Anders Kommande 

22.3 Trendpil ”Våra bolag uppstartstrend” Stefan Kommande 

22.4 Ekonomisk status skall skickas ut i samband med VD-rapport  Stefan/Annelie Löpande 
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Protokoll från styrelsemöte 3.22 i Inkubatorn i Borås AB den 
21 april 2022 kl. 9.00-11.00 

Plats: Textile Fashion Center konferensrum Cotton 

Närvarande:    Frånvarande:
Petter Hedhin    Maria Wahlgren 
Catrin Wirfalk, V Ordf.       
Jonas Wollin 
Erik Bresky 
Sophia Litsne/digitalt        
Stefan Svahn/digitalt 
Stefan Dinér, Adj./digitalt  
Annelie Östlund, Adj. 
Anders Glemfelt, Adj    

1. Mötet öppnades  

Petter Hedhin öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare  

Till protokollförare valdes Annelie Östlund. 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman, jämte ordförande, valdes Catrin Wirfalk 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till 
handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i 
protokollet.  

6. VD-rapport  

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades 
i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande 
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VD-brev 
Borås INK´s inflöden är fortfarande relativt låg, 
förhoppningen att den nya nationella satsningen 
NEST skall öka inflödet av nya bolag. Arbetet 
kring vår kommunikation behöver bli mer tydlig 
för att nå rätt målgrupp. 
Stämningen i personalgruppen är på topp! 
arbetsbelastningen är hög, beroende på 
introduktion som tar tid, samt många olika 
aktiviteter som är på gång samtidigt. 
Borås INK har idag 28 kunder i sin process skissa-
spika-skala, ”Inflöde & möta ligger 7 bolag som är 
relativt lågt. Inflöden/möten som sker med bolag 
ifrån NEST är inte medräknad. (Se VD rapport)

Info 

Årsstämma 
Bolagstämman är genomförd och godkänd, se 
separat underlag. Bolagets nyckeltal 
presenterades, Resultat efter finansnetto blev  
– 2 263 tkr, avvikelse mot budget på + 604 tkr  
(se separat bilaga)

Info 

Ekonomisk status 2022 
Bolagets ekonomiska utfall för Q1 följs enligt 
budget, nya medel har beviljats för 2022. Vinnova 
beviljade finansieringen för NEST + 500 tkr som 
skall matcha projektets aktivitet under året.  
Bolagets största utmaning framåt är 
finansieringen för 2023, vi behöver säkra upp 
bolagets tidigare goda finansiering och hitta en 
långsiktig lösning som bas. 

Info 

Årsplan 2022 
Bolaget årshjul presenterades, hjulet synliggör 
bolagets inplanerade aktiviteter samt rapporter 
som är återkommande under året. Underlaget 
visar vilka aktiviteter som infaller för varje 
månad. Verktyget skall förenkla den interna 
planeringen av samtliga aktiviteter. skall 
användas och revideras varje år. Styrelsen tog 
beslut om antagandet av att årshjulet införs och 
gås igenom varje år för styrelsen. (Se separat 
bilaga) 

Info/Beslut 

Status-Projekt 
NEST projektet har lockat ca 350 personer varav 
65 bolag har ansökt till projektet. 15 bolag (34 
personer) är antagna. 

Info 
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7. Kommande möten och teman  

9-10 maj, Tema: Studiebesök/Stockholm, styrelseutvärdering 2022. 
29 augusti, Tema: Delårsbokslut (16 sep) budget 2023 (23 okt) 
7 november 9-11 Tema: Bolagsstyrningsrapport (KS 30 december)  

2023 
13 januari 2023 9-11 
24 februari 2023 9-11 
21 april 2023 9-11 

8. Övriga frågor  

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande; 

Ämne Information/Beslut 

Resan till Stockholm den 9–10 är förberedd och 
klar, STING, Vinnova & EPIcenter kommer 
besökas. Styrelseutvärderingen är klar & kommer 
presenteras för 2022. 
Omvärldsanalys; fördes bordet runt, Anders 
Glemfelt ifrån Business Region Borås 
presenterade händelserna kring det nya projektet 
av den nya etablering batterifabriken i Lockryd, 
som planeras vara klar inom 2 år. Ett spännande 
projekt! 
Styrelsen uppmanade om att vi behöver öka 
informativ information/uppföljning av Borås INK 
kunder samt planera in 2-3 pitch per år med 
respektive affärsutvecklare, en viktig aktivitet för 
styrelsen.  
Styrelsen gav förslag om önskad trendpil från 
minst 10 st av våra bolag, som ger en möjlighet att 

Info 

Info 

Info 

Förslag 

Fokus framåt är urvalsprocessen för vidare 
coachning till Boot Camp som startar i Stockholm 
den 12-13 maj.  
INK LAB startar den 12/10 som pågår under 8 
veckor. Vi hoppas locka många intressanta 
entreprenörer med goda affärsidéer. Hållbart 
näringsliv startar den 22/4, anmälningstalen är 
hög. INK DAY startar i september, vi hoppas på 
ett lyckat koncept även i år.  
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kunna få en samlad statistik på vad 
dagens/framtida entreprenörer satsar på. Viktig 
information för framtida 
innovationserbjudanden. Stefan undersöker 
möjligheten av en sammanställning i SharePoint. 

9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

________________  _______________ ______________ 

Petter Hedhin  Annelie Östlund   Catrin Wirfalk 

 Ordförande    Protokollförare   Justeringsman  

Beslutslogg 

Möte Aktivitet Ansvarig Klart 

20.1 Hållbarhet  Stefan Löpande 

20.2 Internt värderingsarbete  Stefan  Löpande 

20.5 Kundstatus Stefan  Löpande 

21.3 Exit-Kunder/Extern Intervju   Stefan Löpande 

21.3 Avstämning/säkerställa rapportering för den interna 
finansieringen. (Vinnova) 

Stefan Löpande 

21.4 Personal/Status Stefan Löpande 

22.1 ROI mätning, (inkl kommunalskatt) Stefan 1 gg/År  

22.2 Omvärldsanalys Alla Löpande 

22.2 Diskutera Borås INK Framtida finansiering med Borås Regionen Stefan/Anders Kommande 

22.3 Trendpil ”Våra bolag uppstartstrend”  Stefan Kommande 
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2022-06-10 

AB Toarpshus - Helägt av Borås Stad 

 

Alingsåsvägen 1 , 518 30 Sandared  

Telefon 033-133636  Org.nr. 556012-3233 
www.toarpshus.se 
 

Energi -och Klimatstrategi. 
 

Syfte Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar 

för hur Borås Stad ska • intensifiera arbetet med att minska utsläppen av 

växthusgaser enligt koldioxidbudgeten, • hushålla med energi och resurser, • 

stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser, • anpassa staden 

till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och lindra 

konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås • bidra till att utveckla Borås 

som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt snabbare globala 

omställningen till hållbara samhällen 

Arbete med denna strategi på AB Toarpshus är att vi jobbar med 
byggprocesser i livscykelperspektivet och att byggnationen får en så låg 
energianvändning som möjligt, och att sträva efter att använda material och 
teknik som är både miljövänliga och fungerande i vårt bestånd. 

I ett arbete med att spara energi använder vi oss av solenergi på hustaken 
framförallt i våra nyproduktioner. Klimatskalet, snålspolande toaletter och 
blandare är även en strategi som jobbas med. 

Företaget använder och köper endast in begagnade möbler och inventarier i 
den utsträckning det går och är möjligt att få tag på. 

Samåkning och att utföra så mycket förvaltning på ett och samma objekt med 
hjälp av tidig felanmälan är ett arbete som startats upp och innefattar även ett 
sätt att samla beställningar av reservdelar och dylikt för flera arbetsuppgifter, ett 
sätt att främja denna strategi.  

Arbete med att byta ut våra armaturer till ledbelysning och närvarostyrning ger 
en gynnsam effekt samt besparing på våra objekt, mycket är redan utbytt och 
färdigställt men detta arbete fortgår framledes för det finns utföranden som 
både pågår och bör utföras. 

Att byta ut maskiner och utrustning som är föråldrad och energikrävande är en 
strategi som är både lönsam och besparande i syfte att både funktionen och 
effektiviteten ökar. Detta är något vi vill fortsätta med i hela vår verksamhet, 
även större aggregat har en positiv inverkan på energi och klimatstrategin trots 
att det kräver en relativt hög ekonomisk insats 

 



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stadshus AB 
och kommunens bolag 
 
Tid: Tisdagen den 23 augusti 2022 8.30-09.35 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande 
Magnus Kårestedt, VD 
Linda Syversen, ekonomichef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för kommande mandatperiod var uppe på senaste 

ägardialogen. Det har förts dialoger och förslaget på avkastning på totalt kapital på den 
konkurrensutsatta verksamheten på 4,5 % kvarstår, med oförändrat soliditetsmål och 
utdelningskrav. Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari. Det finns fler mål för 
bolaget att följa i antagna Riktlinjer för God ekonomisk hushållning.  

c) På förra ägardialogen var det uppe att bolagen ska lämna in en handlingsplan utifrån 
Energi- och klimatstrategin. Vill återkoppla att bolaget har kommit in med en 
handlingsplan. 

 
3. BUDGETUPPFÖLJNING 

 
Prognosen som gjordes innan sommaren låg på +10 mnkr jämfört med budget, med ett resultat 
på 71 mnkr istället för budgeterade 61 mnkr. Den kommersiella verksamheten visar +19 mnkr 
och den taxefinansierade -9 mnkr. Bolaget ska lämna in en ny prognos per 31/8 men den 
kommer inte skilja sig så mycket mot upprättad prognos. 
 
Budgetförutsättningar för 2023: kommer räkna med löneökning på 3 % och en generell 
kostnadsökning på 3 %. Räntekostnaderna beräknas på basscenario juli 2022 med en ränta på 
1,38 %.   
 



4. NYA VATTENVERKET 
 
Det har uppstått en försening med tillståndsansökan i mark-och miljödomstolen, med minst 6 
månader. Bolaget bedömer att konsekvenserna inte kommer påverka förstudiekalkylen och inte 
heller renoveringen av Sjöbo vattenverk. Studier pågår för att utröna hur länge bolaget som längst 
kan vänta med renoveringen av Sjöbo vattenverk utan att väsentligt öka risken för störning. 
Skulle förseningen med ansökan öka mer får en ny förstudiekalkyl göras. Bedömningen är att de 
avsatta 100 mnkr för projekteringen kommer att räcka, om det inte blir mer försenat. 
 
Bolaget har hittat en lokalisering av vattenverket i Dalsjöfors, i samarbete med MEX. Platsen 
fungerar lika bra som den tänkta platsen i Äspered, med självfall mot Borås så vattnet inte 
behöver pumpas. 
 
Gällande rådighet för reglering av Tolken är det troliga att bolaget förvärvar dämmet vid 
Tolkabro och att Vattenfall kommer kompenseras för intäktsbortfall för vattenkraftverket.  
 
Arbete med vattenskyddsområden inklusive skyddsföreskrifter pågår, kommer inte bli stora 
förändringar i nuvarande föreskrifter. Planerar för beslut i styrelsen i nov/dec och därefter i 
KS/KF under kvartal 1 2023.  
 
I planeringen av ledningen från sjön till vattenverket och ledningar från vattenverket in mot 
Borås har bolaget mött stort motstånd från privata markägare för att genomföra geotekniska 
undersökningar av marken. Markägarna får ersättning när bolaget går in och gräver på marken. 
Bolaget har undersökningsrätt för att kunna göra dessa undersökningar, vilket kan göras med 
tvingande medel som ett sista steg. När det är klarlagt var ledningarna ska gå kommer ledningsrätt 
sökas för aktuella områden.  
 

5. TAXOR – STRATEGIER MED ANLEDNING AV ÄNDRADE 
FÖRUTSÄTTNINGAR I OMVÄRLDEN 
 

I Nils Holgersson rapporten jämförs alla kommuners taxor och avgifter. BEMAB ligger totalt sett 
på snittet i deras skala, något över snittet för avfall, något under snittet för fjärrvärme och på 
snittet gällande VA.  
 
Bolaget vill ha en jämn och förutsägbar taxa över tiden. Styrelsen har föreslagit taxor för 2023 
och skickat vidare för beslut i KS och KF. KS beslutade om VA-taxan den 22/8 och väntas 
besluta om avfallstaxan i september. 
 
VA-taxan höjs med 4 %. Höjningen ligger i spannet på 4-6 % där man vill ligga de närmaste åren. 
Försöker undvika stora hopp i taxan även med den stora kommande investeringen i nytt 
vattenverk och planerar därför att fondera del av de kommande årens resultat. 
 
Avfallstaxan höjs med 8 % och ligger något högre än det intervall bolaget tidigare sagt. Det nya 
insamlingssystemet är inte orsak till denna höjning, utan det ligger på prognos. Höjningen beror 
på ett historiskt underskott som man räknat med skulle hämtas hem på fem år men enligt 
revisorerna måste underskottet hämtas hem på tre år, vilket kräver högre höjningar både 2023 
och 2024. Affärsområdet påverkas även av ökade drivmedelspriser, personalkostnader samt 
högre kostnader för påsar. Räknar med att nå nollresultat 2025.   
 
För fjärrvärmeavgiften finns det ett bra prissättningssystem, där prisdialog genomförs med 
kunderna. Fjärrvärmen är inte en taxa utan en kommersiell prissättning. Styrelsen har beslutat att 



höja med 2,5 % inför 2023. Bolaget får ibland frågan varför den inte höjs med mer. Det finns 
biprodukter när fjärrvärmen tillverkas, i form av lönsam elproduktion, som till viss del ska 
komma fjärrvärmekunderna till godo. 
 

6. NYA INSAMLINGSSYSTEMET 
 

Projektet håller tidsplan och budget. Klarat införandet i ytterområdena i tid och nu kvarstår 
centrum. Även påbörjat införandet för flerfamiljshus med papperspåsar för matavfall. Läget för 
verksamheten är dock ansträngt då det är svårt att få tag på lastbilschaufförer. Regeringen har 
beslutat att förpackningsinsamling ska bli ett kommunalt ansvar och att insamling ska ske 
hushållsnära fr.o.m. 2027. Bolaget framför att det var bra att staden tidigt tog det här beslutet och 
därmed undviker tidsnöd innan det blir ett lagkrav. 

 
7. AFFÄRSOMRÅDE BIOGAS 

 
Bolaget har nu hittat en stabil partner och tecknat avtal med ST1. De kommer ta över de två 
tankstationerna i Borås vid årsskiftet. De ska göra en investering på Sobacken under 2023 och 
därefter kunna utvidga utbudet av gas för tyngre trafik. Avtalet gör att affärsområdet framåt ska 
kunna vända det stora underskottet till nollresultat och kanske även visa ett litet plus om några år.  
 

8. FJÄRRVÄRMESTRATEGIN 
 
Bolaget visar den antagna fjärrvärmestrategin, som kan sammanfattas med följande: 
- anläggningar är i gott skick 
- utöka livslängden på befintliga anläggningar 
- snabb teknikutveckling.  
- utbyte så sent som möjligt 
- samverkan med kommunen är nästa steg 
 
Kort perspektiv, följande ska utredas: 
- möjlig effektökning på anläggningarna 
- värmepump kopplat till avloppsreningsverket 
- aktivt användande av flödesbegränsare för att minska kundernas effektuttag vid krissituationer, 
kommer ske i samråd med kunder 
- säsongsvärmelager 
- kondensdrift på EMC-Sobacken 
- minskat fossilt (plast) inslag i avfallsbränslet 
 
Följande ska bevakas:  
- Bio-CCS 
- batterilager 
- djupgeometri 
- vätgas 
- solenergi 
 
Strategin har även ett långt perspektiv, med ett antal frågeställningar.  
 
 
 
  
 



9. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt och som därför ska underställas fullmäktige för ställningstagande? Större investeringar? 
Andra strategiska ärenden? 

 
Inga aktuella frågor. 
 

10. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 15 november kl. 13.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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