
 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärende 2021-03-22 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2021-03-08 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2021-00022 1.1.3.1 Programområde 1 

Handläggare: Liza Lindmark 
 

Datum 

20210308 Svante Stomberg  

  VD 

 

1 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Liza Lindmark 
Handläggare 
033 357039 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-22 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2021-00022 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-03-22 

Borås Stadshus ABs beslut 
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Anmälningsärenden 

 

 

1. VD-rapport januari 2021   (bil.) 

VD har upprättat en rapport för januari och skickat ut till styrelsen. 

Dnr 2021-00003 

 

2. VD-rapport februari   (bil.) 

VD har upprättat en rapport för februari och skickat ut till styrelsen. 

Dnr 2021-00003 

 

3. Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m. 

Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändringar i Borås 

Stadshus AB. Niklas Arvidsson (KD) har entledigats från sitt uppdrag 

som ledamot och Hans Gustavsson (KD) har entledigats från sitt 

uppdrag som ersättare. Per-Jonas Carlsson (KD) har utsetts till ledamot 

och Niklas Arvidsson (KD) har utsetts till ersättare i styrelsen. En 

ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket. 

Dnr 2021-00004 

 

4. VD-rapport mars 2021   (bil.) 

VD har upprättat en rapport för mars och skickat ut till styrelsen. 

Dnr 2021-00003 

 

5. Arvodesnivåer 2021 från Kommunstyrelsen  (bil.) 

Kommunstyrelsen har skickat ut listor med förtroendevaldas arvoden 

avseende år 2021. 

Dnr 2021-00001 

 

6. Signerad hållbarhetsredovisning 2020 från Borås  (bil.) 

Energi och Miljö AB 
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  Sida 
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Dnr 2021-00011 

 

7. Årsredovisning 2020 från Borås Djurpark AB (bil.) 

Dnr 2021-00012 

 

8. Årsredovisning 2020 från Borås kommuns Parkerings AB (bil.) 

Dnr 2021-00013 

 

9. Årsredovisning 2020 från Industribyggnader i Borås AB (bil.) 

Dnr 2021-00014 

 

10. Årsredovisning 2020  från Akademiplatsen AB (bil.) 

Dnr 2021-00016 

 

11. Årsredovisning 2020 från Inkubatorn i Borås AB (bil.) 

Dnr 2021-00017 

 

12. Årsredovisning 2020 för BoråsBorås TME AB (bil.) 

Dnr 2021-00015 

 

13. Årsredovisning 2020 från Borås Elnät AB  (bil.) 

Dnr 2021-00010 

 

14. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av arkivregler (bil.) 

Kommunfullmäktige har den 21 januari 2021 fastställt Borås Stads 

arkivregler, som även gäller bolagen. 

Dnr 2021-00018 

               

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2021 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h Över 4 h 
1650  Förrättningsarvode 1123 kr 2244 kr 
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 623 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 156 kr 
 
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      623 kr  Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn   121,70 /tim 
5010  Kilometerersättning 
 



              2020-12-21  
 
FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2021 
 
Borås Stadshus AB och Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
 
Anledning: Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL och GL-F. 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h + Lönetillägg 1612 
1650  Förrättningsarvode 1123  kr               Belopp 50,54 kr  
  

Över 4 h            + Lönetillägg 1612 
2244 kr     Belopp: 100,98 kr

  
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 623 kr + Lönetillägg 1612, Belopp: 28,04 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 156 kr + Lönetillägg 1612, Belopp:   7,02 kr  
                                                                                               
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      623 kr Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn  121,70 /tim 
5010  Kilometerersättning 
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      2020-12-21 
ÅRSARVODERING ÅR 2021 
 
Till ordförande utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 
80 % av ordförandes arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordföranden erhåller 60 %. Dock erhåller  
kommunfullmäktiges 2: e vice 80 %.  Arvoden under 2021 beräknas på grundnivån, GN, för år 2021 
som är 62 335  kr. 
 
       Ordförande Vice ordf.        2: vice ordf. 
 
ARVODESGRUPP  A  3, 5  GN  218 173  174 538          130 904 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
 
ARVODESGRUPP AB  2,0 GN   124 670   99 736    74 802 
Förskolenämnden 
 
ARVODESGRUPP  B  1, 8  GN  112 203   89 762            67 322 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
ARVODESGRUPP  C  1, 7  GN  105 970   84 776    63 582 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala Omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorg  
Borås Energi och Miljö AB 
 
ARVODESGRUPP CD 1,5 GN  93 503  74 802    56 102 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 
 
ARVODESGRUPP  D  1, 2 GN  74 802   59 842    44 881 
Miljö och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 
 
ARVODESGRUPP  E  0, 9 GN  56 102   44 882            33 661       
Revisorsgrupperna 
Vice ordförande i revisorsgruppen 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till EU-parlamentet 
och folkomröstning) 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB 
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ARVODESGRUPP  F  0, 6 GN   37 401 29 921 22 441 
Borås kommuns parkerings AB 
Fristadsbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB 
 
ARVODESGRUPP  G 0,4 GN    
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus  24 934   19 947 14 960 
 
 
Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A  
   
Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande  1,2 GN (74 802 kr ) per månad.  De kommunalråd som utger 
presidiet i Kommunstyrelse skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter 
 
Till ordförande i kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad  (15 584 kr) 
Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utbetalas 0,2 GN/månad (12 467 kr ) och till andre vice 
ordförande 0,08 GN/månad (4987 kr). 
 
Gruppledare Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN  (124 670kr) I detta stycke angiven företrädare 
för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 § §. 
 
Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller vare sig kommunalråd eller gruppledare i 
Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år (31 168 kr). 
 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden  
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård – och äldrenämnden har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i storleksordning två (2) 
dagar/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, 
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.  
Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderadförtroendevald  Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i 
storleksordning en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive 
stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Individ o familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka (1122 kr) 
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Genom våra verksamheter har vi cirka 140 års erfarenhet 

som bland annat innefattar etablering av Pickesjöns 

vattenverk 1881, installation av Borås Stads första 

elektriska lampa 1894 och uppstart av stadens 

avfallshantering i början av 1900-talet.

Vi på Borås Energi och Miljö har en viktig roll i våra kunders 

liv - varje dag, året om. Vi erbjuder hållbara energi-, 

avfall-, vatten- och avloppslösningar som är anpassade 

efter kundens behov med fokus på god tillgänglighet för 

att på så sätt skapa värde för våra kunder. Vi förädlar 

energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen och våra 

medarbetare arbetar varje dag för att göra Borås till en 

hållbar kretsloppsstad. Genom forskning, utveckling, 

utbildning och kompetensutveckling driver vi en hållbar 

lokal- och regional utveckling och strävar efter att vara en 

framtida samhällsbyggare i världsklass.

Vi främjar en god miljö och arbetsmiljö och förebygger 

skada och negativ påverkan på människa, omgivande miljö 

och samhälle. Friskvård är en central del i vår verksamhet 

för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 

mår bra och trivs. Alla våra affärer genomför vi med en god 

etik och fokus på hållbarhet då vårt arbete, tillsammans 

med våra kunder och andra intressenter, ska leda till ett 

gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för 

kommande generationer.

FN:s globala hållbarhetsmål är integrerade i vår verksamhet 

och baseras på de tre dimensionerna ekologisk-, social och 

ekonomisk hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete beskrivs i 

den här hållbarhetsredovisningen under olika avsnitt och 

rubriker som knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål för 

att tydliggöra detta arbete för läsaren. 

 

På Borås Energi och Miljö:
• producerar och distribuerar vi fjärrvärme och fjärrkyla 

från våra kraftvärmeverk Ryaverket och Energi- och 

Miljöcenter på Sobacken.

• producerar vi dricksvatten från vårt stora vattenverk i 

Sjöbo och från mindre vattenverk i Bredared, Hedared, 

Rångedala och Dalsjöfors.

• renar vi avloppsvatten i vårt stora avloppsreningsverk på 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken och vid våra mindre 

avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike, 

Hedared, Rångedala och Äspered. 

• producerar vi el vid kraftvärmeverken Ryaverket och 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken samt vid våra 

vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors och 

Häggårda.

• producerar vi biogas av insamlat matavfall och rötat 

avloppsslam i vår biogasanläggning på Energi- och 

Miljöcenter på Sobacken.

• sköter vi insamling av kommunalt avfall och tar emot 

avfall från företag.

• har vi en komplett avfallsanläggning på Energi- och 

Miljöcentret på Sobacken.

• har vi fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och 

Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, Dalsjöfors  

och Fristad.

• erbjuder vi energitjänster innehållande bland annat 

energianalyser, energiutredningar, klimatservice och 

energideklarationer för företag.

  

Om Borås Energi och Miljö 

OM BOLAGET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

Vi följer etablerad standard för hållbarhetsredovisning, GRI 

Standard nivå Core med intern granskning. Granskning sker 

internt och bolagets externa revisor utför en granskning i 

enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstad-

gade hållbarhetsrapporten. Redovisningen omfattar hela 

Borås Energi och Miljö AB. Den omfattar inte våra grann-

kommuner, leverantörer, intresseföreningar eller samar-

betspartners verksamheter. 

2020 är fjärde året som redovisningen genomförs 

enligt standarden för Global Reporting Initiative (GRI). 

Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten 

utkom i mars 2020. Hållbarhetsredovisningen avser 

granskning för perioden januari-december 2020. 

Ett år med stora utmaningar      3

Kort om Borås Energi och Miljö      4
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2020 går också till historien som ett ovanligt turbulent 

år för bolaget. På vårkanten tillträdde Anders Lindholm 

som ny VD i bolaget för att sedan avsluta sin tjänst under 

hösten. På uppdrag av ägarna, Borås Stad, fick jag då 

frågan om att gå in som tillförordnad VD med uppdrag 

att återställa förtroendet för bolaget bland anställda och 

allmänheten samt bidra till att hitta en ny permanent VD till 

Borås Energi och Miljö.

En viktig del i mitt arbete har varit att genomföra en bred 

medarbetarundersökning som identifierat de utmaningar 

vi har att arbeta med framöver. Syftet är naturligtvis 

att skapa en bra arbetsmiljö men också att säkerställa 

verksamheten i detta i övrigt mycket välskötta bolag 

som har en så avgörande betydelse för staden och dess 

invånare.

Efter att nu också upplevt verksamheten från insidan så 

tycker jag att bolaget förtjänar ett bättre rykte än det 

haft och fått under de senaste åren. Med en ny VD och 

medarbetarnas positiva engagemang är jag övertygad om 

att utvecklingen fortsätter åt rätt håll.

Energi- och Miljöcenter Sobacken 
Under 2020 har vi successivt tagit över ansvar för 

anläggningarna från entreprenörerna och under det första 

kvartalet 2021 planeras att även den sista anläggningen – 

slam- och rötanläggningen – övertas av bolaget.  Sobacken 

är en unik anläggning som hanterar både avloppsrening, 

återvinning, energi och fjärrvärme. Med denna investering 

har Borås Stad säkrat förmågan inom dessa områden för 

lång tid framöver. 

Ett år med stora utmaningar
2020 kommer under lång tid framöver att förknippas med covid-19 och den pandemi som fortfarande påverkar oss. Men samhällsviktiga 
funktioner måste fungera även i kristider och här har medarbetarna inom Borås Energi och Miljö visat ett fantastiskt engagemang och sett till 
att såväl den dagliga verksamheten som arbetet för en mer hållbar morgondag, kunnat genomföras som planerat.

”För oss har det inneburit 
speciella utmaningar då vi 

hanterar samhällsviktiga 
funktioner.”

VD HAR ORDET

Pandemi och krisberedskap
Vårt arbete, precis som all annan verksamhet i landet, har 

präglats av covid-19. För oss har det inneburit speciella 

utmaningar då vi hanterar samhällsviktiga funktioner där 

vi måste säkerställa vatten- och fjärrvärmeförsörjning, 

avloppsrening, avfallshantering etc. Detta har över lag 

fungerat väldigt bra – vi har inte haft några avgörande 

störningar och klarat att leverera våra tjänster till 

boråsarna. Hittills har vi heller inte haft någon större 

sjukfrånvaro jämfört med ett vanligt influensaår.

Att vi lyckats så pass bra beror säkert på att vi haft en 

genomtänkt strategi som bland annat innebar att vi tidigt 

stängde kritiska områden som exempelvis våra kontrollrum 

för besök och drog ner på fysiska möten. Medarbetarnas 

agerande är en annan viktig faktor – de har förstått allvaret 

och tagit ansvaret att hålla avstånd, minimera fysiska 

möten, arbeta hemifrån och hjälpa varandra inom områden 

som kräver fysisk närvaro. 

Digitalisering som gör oss effektivare
Inom bolaget driver vi ett projekt som kallas Master 

Concept. Det handlar om att digitalisera dokumentation 

och arbetsrutiner inom verksamheten. Bolaget har 

under året tagit många steg med digitaliseringen och ett 

digitaliserat arbetssätt vilket gör att vi blir mer effektiva i 

vår hantering.  

Nytt kommunikationskoncept
Under 2020 har bolaget även lanserat ett nytt 

övergripande kommunikationskoncept – ”Lev hållbart. Lev 

mer.” Det handlar om att om alla bidrar med sin del så kan vi 

tillsammans ta hand om stadens kretslopp på ett lite mer 

effektivt sätt. Och på så vis göra Borås lite mer hållbart och 

bidra till att planeten mår lite bättre och våra kunder kan 

leva mer. Detta är inte bara tomma ord utan något som ska 

prägla allt vi gör. För det är ju så att om vi var och en gör lite 

mer rätt så blir det sammantaget ett väldigt gott resultat.  

Nya verksamheter
Under 2020 har vi förberett för ett nytt bostadsnära 

insamlingssystem för hushållsavfall. Ambitionen är att 

skapa en effektivare sortering och återvinning av material 

då kunden kan sortera tio olika sorters avfall hemma, bland 

annat metall, glas, plast, papper, tidningar och batterier. 

Systemet har testats i ett pilotprojekt som tagits emot 

positivt. Under 2021 kommer vi börja införa systemet som 

alla villahushåll successivt kommer att få i Borås.  

Vi har även startat upp ett projekt på uppdrag av 

Kommunfullmäktige med målet att bygga ett nytt 

vattenverk och en ny vattenledning från sjön Tolken. Vi har 

bra dricksvatten idag, men staden växer och vi behöver 

säkra vår vattenförsörjning långsiktigt. Arbetet med denna 

reservvattentäkt och nya parallella vattenförsörjningar 

kommer att prägla vårt arbete under de närmaste åren. 

Det pågår också ett arbete i bolaget med en 

framtidslösning för den biogas vi producerar. Idag har vi inte 

själva avsättning för all biogas så vi tittar på ett framtida 

partnerskap som ger oss möjlighet förse den kommersiella 

marknaden med biogas.  

Ny VD
När jag klev in som tillförordnad VD så var det en 

spännande men tidsbegränsad utmaning. I januari 2021 

återgår jag till min roll som Näringslivsdirektör i Borås Stad 

och lämnar över till bolagets nya VD Magnus Kårestedt. 

Magnus kommer närmast kommer från Stena AB där han 

arbetat med logistikutveckling, tidigare han har även varit 

VD för Göteborgs hamn under 15 år.

Samtidigt som jag hälsar Magnus Kårestedt välkommen 

till ett fantastiskt bolag vill jag även skänka ett stort tack 

till alla engagerade medarbetare som trots ett turbulent 

år och tuff bevakning från omvärlden, ändå arbetat på och 

sett till att leverera våra tjänster till stadens invånare.  

Anders Glemfelt, tillförordnad VD. 

Borås Energi och Miljö, januari 2021.

Anders Glemfelt framför Energi- och Miljöcenter på Sobacken
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Vårt bolag ägs till 100 % av Borås Stad. Våra tjänster är en självklar del av våra kunders vardag och utförs året runt. För 
att minska vår miljöpåverkan arbetar vi i hela vår verksamhet för att minska utsläpp av växthusgaser, utsläpp av oönskade 
ämnen och säkerställa att vi har en infrastruktur för att vi även i framtiden ska kunna utföra vårt uppdrag med bästa resultat.

322
medelantal tillsvidareanställda.

Vi producerar el, fjärrvärme och kyla 

från biobränsle och avfall. Matavfall och 

avloppsslam omvandlas till biogas som 

kan användas som fordonsgas. Förnybar 

el produceras i bioeldat kraftvärmeverk, 

våra fyra egna vattenkraftverk och 

solcellsanläggning.

Vi samlar in kommunalt avfall vid 

fastighet och via återvinningscentraler 

samt behandlar kommunalt avfall 

och verksamhetsavfall. Behandling 

genomförs genom materialåtervinning, 

energiåtervinning och i sista hand 

deponering om materialet inte går att 

omhänderta på annat sätt.

Kort om Borås Energi och Miljö

OM BORÅS ENERGI OCH MILJÖ

Dricksvatten produceras i våra fem 

vattenverk. Spillvatten renas i våra åtta 

avloppsreningsverk för att därefter släppas 

ut i närmaste vattendrag.

560
GWh i fjärrvärmeleveranser. 1 047

miljoner kronor i nettoomsättning. 

18 887
ton insamlat kommunalt avfall  
från hushåll vid fastighet.

27 168
ton insamlat kommunalt avfall  
på återvinningscentral.

5
GWh fordonsgas från 
uppgraderingsanläggningen.

7 810 317
m3  producerad mängd dricksvatten. 

17 160 000
m3  behandlad mängd avloppsvatten.

4

191
GWh producerad el.

8
GWh i fjärrkylaleveranser.
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Styrning
Borås Energi och Miljö styrs genom ett ägardirektiv som 
beslutas av kommunfullmäktige och där det bland annat 
framgår att verksamheten ska bedrivas med ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet i fokus. Till grund för 
verksamhetsstyrningen ligger förutom ägardirektiv 
även den av styrelsen beslutade strategiska planen för 
verksamheten. Styrelsen, som är politiskt tillsatt, beslutar 
om exempelvis budget och övergripande mål medan Borås 
Energi och Miljös ledningsgrupp beslutar om detaljerade 
mål, åtgärder och arbetssätt. Total investeringsram 
beslutas av styrelse och bolaget fattar själv beslut om 
enskilda investeringar inom beslutade investeringsramar. 
Investeringar utöver ram beslutas av styrelse.

Organisation och ledning
På Borås Energi och Miljö är vi cirka 322 medarbetare och 
den operativa verksamheten styrs av en ledningsgrupp 

bestående av VD, affärsområdeschefer samt chefer för 
ekonomi, HR, projekt och marknad. Bolagets miljöchef har 
det strategiska ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet 
och bolagets kvalitetschef har det strategiska ansvaret för 
arbetet runt kvalitet-, risk, intressent och omvärldsarbete.

Verksamheten har ett integrerat ledningssystem 
som är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001. 
Ledningssystemet med sin ledningsprocess ger ett 
effektivt arbetssätt för att leda och styra bolaget och 
tillsammans med Borås Stads regler för intern kontroll 
utgör det strukturen som skapar förutsättningar för 
hållbara resultat. 

Verksamhetens affärsplan revideras årligen och redovisar 
målsättningar och handlingsplaner för verksamheten med 
koppling till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
Affärsplanen granskas och godkänns av styrelsen och 
är ett centralt verktyg för styrning och uppföljning av 
verksamheten. Verksamhetens mål bryts ner och samtliga 
inom bolaget arbetar för målen ska uppfyllas.

Styrning och organisation

STYRNING OCH ORGANISATION

 Verktyg för hållbarhet

Certifierade 
ledningssystem

ISO 9001, 14001 och 45001.

Miljökontroll Bolaget har miljötillstånd för samtliga anläggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstånden innehåller 
villkor för utsläpp till mark, vatten och luft som följs upp kontinuerligt genom särskilda egenkontrollprogram 
och rapporteras årligen i form av miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Intern revision Vi genomför Internrevisioner med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet löpande enligt plan och 
handlingsplaner därifrån hanteras i vårt verksamhetssystem CaneaOne.

Kontroll av 
leverantörskedjan

Bolaget utvärderar leverantörer med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet och genomför 
systematiska leverantörsgranskningar.

Kompetens- och 
utvecklingsplaner

Bolaget genomför övergripande kompetensstrategier, kompetensförsörjningsplaner och 
kompetenskartläggningar som i sin tur mynnar ut i individuella utvecklingsplaner.

Verktyg för att mäta 
kundnöjdhet

Var tredje år genomför bolaget NKI-undersökningar, senaste var 2019.

Medlemsorganisationer Bolaget är medlem i flera organisationer med relevans för vår verksamhet, bland annat: Sobona  
www.sobona.se, Avfall Sverige www.avfallsverige.se, Energiföretagen Sverige www.energiforetagen.se, 
Energigas Sverige www.energigas.se, Svenskt vatten www.svensktvatten.se, Luft i Väst www.luftivast.se

Erbjuda kundanpassade lösningar  
med god tillgänglighet
Med omtanke om kundens behov och önskemål erbjuder 
vi trygga, prisvärda, miljöriktiga produkter och tjänster. 
Våra produkter klassas som samhällsviktiga tjänster vilket 
medför att vi ständigt arbetar för att kvalitetssäkra vår 
leveranskedja. Vi tar ansvar för att verksamheten bedrivs 
hållbart och med stadens bästa i fokus.

Drivkraft för framtidens infrastruktur
Med hjälp av miljöteknik, nya lösningar och socialt 
systemtänk driver vi omställningen till ett hållbart 
samhälle. Vi samarbetar med branschen och forskare för 

att utveckla lösningar för att tillgodose morgondagens krav 
utan bekostnad av andra tillgångar som naturresurser och 
ekosystemtjänster.

Hållbara resursuttag
Genom samordning och optimering av processer mellan 
avfallshantering, energiproduktion och vattenrening, 
kan vi behålla samhällets resurser i ett ständigt cirkulärt 
kretslopp och bidra till en hållbar resursanvändning. Vi 
arbetar för att minska uppkomsten av restprodukter 
både i vår egen verksamhet och hos våra kunder. De 
restprodukter som ändå uppkommer behandlas som en 
resurs och ska så långt som möjligt omvandlas till nyttor i 
samhället.

Vår affärsmodell
Vi skapar värde genom att våra produkter underlättar våra kunders vardag. Vår affärsmodell 
bygger på tre delar som är en förutsättning för att säkerställa att vi kan tillgodose vad våra 
kunder vill ha både idag och i framtiden. Från råvara till slutlig produkt arbetar vi för att 
detta ska ske hållbart.

KOMPETENS 

Drivande inom samhällsutveckling, 
samhällskontakter, 
branschorganisationer för att skapa  
en hållbar kretsloppsstad.

KOMPETENS 

Tillsammans med forskninginstitut och 
lärosäten säkerställer vi hög kompetens 
inom företaget, framtida kompetens-
behov och att våra kärnverksamheter 
möter framtida krav.

SAMARBETSPARTNERS 

Genom offentlig upphandling vill vi säkra 

affärsmässighet och utveckla hållbara 

leverantörskedjor. 

SAMARBETSPARTNERS 

Sprider kunskap och skapar 
arbetstillfällen för de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Verkar för 
att minska miljöpåverkan hos våra 
leverantörer och kunder.

KUNDER 

Vi skapar goda och långsiktiga relationer 

med våra kunder. Vi är en samhällsaktör 

som sedan 1881 har tillgodosett 

dagens och morgondagens behov av 

infrastruktur. 

KUNDER 

Våra energi-, avfalls-, vatten- och 
avloppstjänster är tillförlitlig 
infrastruktur och tillgodoser våra 
kunders behov och är ett miljömässigt 
bra val. Vi utbildar boråsarna. 

KRETSLOPP 

Vi arbetar aktivt för att minska vårt 

ekologiska fotavtryck. 

KRETSLOPP 

Förädlar energi för ett samhälle fritt 
från fossila bränsle och bidrar till ett 
minskat uttag av naturresurser genom 
återanvändning och återvinning.

UTVECKLAR RESURSER SKAPAR RESULTAT
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INTRESSENT BEHOV/FÖRVÄNTNINGAR VIKTIGA FRÅGOR DIALOG

Medarbetare Medarbetare med god kompetens, goda hälsore-
laterade beteenden och engagemang.

Sund företagskultur och hälsofrämjande arbets-
miljö, engagerad personal med rätt kompetens 
och möjlighet till personlig utveckling, attraktiv 
arbetsgivare.

Internkommunikation, samverkansmöten, APT 
(arbetsplatsträffar), kompetensutveckling.

Kund Nöjda kunder med högt förtroende för oss 
och som värdesätter våra tjänster, kundens 
förstahandsval.

God tillgänglighet och tillförlitlighet, hållbara, 
prisvärda och kundanpassade lösningar som 
baseras på modern teknik.

Löpande dialog och samverkan, kundbesök, 
evenemang, annonsering, sociala medier.

Ägare Trygga en samhällsviktig infrastruktur genom 
minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. 

Uppfyllnad av mål, god tillgänglighet och 
tillförlitlighet på tjänster, stort förtroende för va-
rumärket och de som företräder verksamheter.

Ägardialog, styrelsemöten, riskutskott.

Myndighet Efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav, 
information och dialog runt kommande krav. 

Transparens, dialog med tillsynsmyndighet och 
andra myndigheter, nuvarande och kommande 
krav. 

Tillsynsmöten, interna forum, löpande dialog 
med myndighet.

Bransch- och  
medlemsorganisation

Kunskap och omvärldsbevakning, lobbying, 
aktivt deltagande.

Aktuella och kommande frågor kritiska för 
verksamheten.

Aktivt deltagande i forum.

Leverantörer och  
samarbetspartners

Seriös aktör utfört enligt avtal och uppställd 
kravspecifikation.

Hållbar upphandling, sund konkurrens, arbete 
mot mutor och korruption.

Upphandling, avtalsuppföljning, periodisk uppfölj-
ning och löpande dialog.

Universitet och högskolor I samverkan utveckla verksamheten för att möta 
kommande behov.

Miljö- och hållbarhet, konkurrenskraftig verksam-
het, utveckla och testa ny teknik.

Samverkansprojekt, examensarbete, studiebe-
sök, praktik.

Fackliga  
organisationer

Samverkan med arbetsgivare för en säker och 
hälsofrämjande arbetsmiljö 

Säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, kompe-
tensutveckling, diskriminering och kränkande 
särbehandling. 

Samverkansmöten, skyddskommitté.

Intressenter och omvärldsbevakning
Vi arbetar förebyggande för att säkerställa en hållbar leverans av tjänster som möter nuvarande och kommande legala krav och andra 
krav från intressenter gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

STYRNING OCH ORGANISATION

Genom omvärldsbevakning och kontinuerlig dialog 

med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och 

andra intressenter får vi värdefull information som vi 

använder för att säkerställa fortsatt hållbar leverans 

och vidareutveckling av verksamheten. En viktig 

del i omvärldsbevakningen är samverkan med andra 

branschorganisationer för att med god framförhållning 

möta kommande krav från såväl myndigheter som kunder.

Vårt arbetssätt med att hantera risker och möjligheter med 

koppling till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

är en del av vårt löpande arbete som ständigt utvecklas 

då det är en viktig del i vårt arbete med att förbättra 

verksamhetens organisation och ledningsprocesser. Vi 
utvärderar effekten på genomförda åtgärder genom 
bland annat vår internkontroll. Under 2020 har vi arbetat 
med att tydliggöra kopplingen mellan riskhantering och 
verksamhetens mål och processer.

Under året har vi även haft ett stort fokus på det 
förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet genom 
riskbedömningar och åtgärder omsatta i handlingsplaner. 

Krisstaben har under året hanterat vårt krisledningsarbete 
rörande coivd-19 pandemin utifrån verksamhetens 
krishandbok. Staben har löpande genomfört 
riskbedömningar och beslutat om verksamhetsanpassade 
åtgärder baserat på virusspridningen lokalt, nationellt och 
globalt. 

Möjligheter och risker
Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet där driftsstörningar och annan störning kan få betydande konsekvenser för samhälle 
och enskilda kunder. För att säkerställa vårt uppdrag och nå våra övergripande målsättningar behöver vi arbeta på ett 
strukturerat sätt med att identifiera, hantera och reducera strategiska och operativa risker. 
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Digitalisering möjliggör utveckling
Under 2020 har den digitala utvecklingen inom hela samhället utvecklats med snabbare takt än någonsin tidigare. Digital 
uppkoppling och smarta funktionaliteter där till exempel sensorer och annan utrustning skickar och tar emot data för 
övervakning, analys och styrning har blivit vardag. Videomöten i olika former används naturligt både i arbetslivet och privat, av 
alla generationer. Våra kunder har idag inslag av uppkopplade hem som sparar energi, ökar säkerheten och förenklar vardagen. 
Våra kunder förväntar sig även omedelbar information, åtkomst och återkoppling, enkelhet och smidighet. 

TEMA: DIGITALISERING 7

Erika DInis som driver projektet med Master Concept.
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Att jobba effektivare, är att jobba smartare
Tänk dig att du arbetar som underhållstekniker och en pump någonstans behöver åtgärdas. Förmodligen har du inte den tekniska 
informationen i huvudet utan behöver konsultera en manual. Det är nu det börjar bli besvärligt. För nu måste du leta igenom hyllmeter av 
pärmar och tusentals sidor för att hitta fakta om pumpen ifråga. Men det finns en smartare lösning. Den kallas Master Concept och hjälper 
Borås Energi och Miljö att få koll på varenda del i sina anläggningar. 

Problemet här ovan är inget ovanligt, det är en utmaning 
de flesta stora anläggningar lever med. Det beror på 
att verksamheter för till exempel energiproduktion och 
avlopps- och avfallshantering är uppbyggda av mängder av 
olika system, från många olika leverantörer. Var och en av 
dessa tillhandahåller manualer och pärmar för exempelvis 
ritningar, service/underhåll och garantier. Och för att göra 
utmaningen än större så har varje leverantör dessutom 
sina alldeles egna koder, namnsättning och strukturer på 
innehållet.

Att skapa kontroll där det tidigare  
var omöjligt
När det handlar om många system och stora komplicerade 
anläggningar så är det i stort sett omöjligt att ha koll på 
allt, svårt att prognostisera underhåll och ännu svårare att 
genomföra uppdateringar. 

”Lösningen är att skapa ett gemensamt och enhetligt 
anläggningsregister där alla objekt –exempelvis pumpar, 
traverser, stationsaggregat, belysningsarmaturer etc. – 
finns samlade och förses ett eget och unikt id-nummer, en 
beteckning  som gör att man via en enda sökning får upp 
all information om objektet och de ingående artiklarna. 
Det är precis det Master Concept handlar om”, säger Erika 
Dinis, Gruppchef för Anläggningsinformationsgruppen 
och ansvarig för uppbyggnaden av Borås Energi och Miljös 
anläggningsregister.

Styra upp och effektivisera
Bakgrunden till satsningen är att när Borås Stad beslöt att 
investera i ett nytt Energi- och Miljöcenter, EMC, så ville man 
också skapa bästa möjliga förutsättning för att styra upp 
drift och underhåll på ett mer effektivt sätt. Ett modernt 
anläggningsregister var nödvändigt för att kunna göra det.

EMC är en gigantisk anläggning, eller snarare ett antal 
stora och mer eller mindre komplexa anläggningar som 
samverkar för att förse Borås med allt som behövs för att 
få vardagen att fungera. I EMC ingår avloppsreningsverk, 
biogas- och rötningsanläggning, byggnader för kontrollrum 
och personal, en stor kraftvärmeverksanläggning, en lång 

överföringsledning för fjärrvärme, avlopp och gas, samt 
pumpstation och ett minikraftverk som återvinner energi ur 
det vatten som återförs till Viskan. 

”Alla dessa anläggningar och verksamheter 
och all information kopplat till dem, ska finnas i 
anläggningsregistret. Det handlar om över 70 000 koder 
på objekt som skall vara  ”översatta” och anpassade 
till Borås Energi och  Miljös beteckningar och struktur. 
Nya anläggningar går in i systemet direkt och parallellt 
pågår arbetet att lägga in informationen om våra äldre 
anläggningar. Vi är mitt uppe i det arbetet och räknar med 
att ha lagt in och synkat all grundinformation till 2023”, 
säger Erika Dinis.

3D skapar nya möjligheter
Genom att anläggningsregistret är en databas så finns 
det möjlighet att  skapa sökfunktioner som passar de 
olika verksamheterna optimalt och skapa olika nivåer på 
vilken information och dokumentation olika medarbetare 
har behörighet till. Den moderna tekniken erbjuder också 
funktioner för att lägga in så kallade rödmarkeringar på 
ritningar utan att påverka originalritningen. I systemet finns 
också 3D-modeller på anläggningar och man kan klicka på 
objekten i modellen för att hitta just den information som 
man letar efter. 

”Idag finns hela EMC i 3D och snart kommer det att vara 
möjligt att koppla foton i anläggningen till 3D modellen. 
Det ökar realismen och därmed också förståelsen. Ett 
nästa steg är att utveckla systemet med AR-teknik för 
att bli ännu effektivare. Det system vi bygger upp nu 
lägger grunden för att kunna addera nya förmågor och 
spetsteknik även framöver”, säger Erika Dinis.

Enkel och smart uppdatering
En annan nog så viktig fördel är att underhållssystemet 
för anläggningarna är integrerat mot Master Concept 
vilket gör att uppdateringar av informationen i registret 
kan göras helt automatiskt. Och genom att uppdateringen 
görs i databasen så justeras informationen på alla ställen i 
systemet där den förekommer. 

TEMA: DIGITALISERING

”Det spar mängder av tid och säkerställer att registret 
alltid innehåller rätt och aktuell information”, förklarar 
Erika Dinis.

Allt i mobilen
Det finns också en app som är kopplad till 
underhållssystemet. Via den arbetar underhållstekniker 
med sina arbetsorder och kan komma till Master 
Concept vilket gör att våra medarbetare kan nå den 
information de behöver via sin mobiltelefon.  För 
närvarande pågår ett arbete där alla objekt i våra 
anläggningar skall få objektskyltar som är försedda 
med QR-koder, vilket gör det både snabbt och enkelt 
att få den information man behöver på plats ute i 
verksamheten.

Digital tvilling
En av de stora utmaningarna när man har så här många 
och stora anläggningar som är sammankopplade med 
varandra är att ha överblick och förstå hur allt hänger 
samman, vilket är nödvändigt för att kunna planera och 
driva verksamheten vid de olika anläggningarna på ett 
bra och effektivt sätt. 

”Ett viktigt hjälpmedel för oss är den så kallade digitala 
tvilling vi har skapat av våra fysiska anläggningar. Med 
den kan vi i framtiden göra simuleringar av flöden och 
händelser, testa och koppla samman olika system 
och delar, provköra ny teknik eller nya funktioner. 
Simuleringar kan också användas för att träna och 
utbilda personal för att stå bättre rustade vid störningar 
och avbrott”, säger Erika Dinis.

Ökad kunskap – bättre beslut
Master Concept gör oss redan bättre. När stadens nya 
vattenverk tar form då kan vi redan från början anpassa 
oss till Master Concept – vi vet exakt hur vi ska göra och 
vad som krävs.  

”Det vi också lärt oss är att det skrivna ordet inte 
räcker hela vägen, man måste också ha en levande och 
kontinuerlig dialog, öga mot öga och hela vägen. Med 
erfarenheterna från Master Concept kan vi inte bara 
skapa en bättre verksamhet, vi har dessutom blivit en 
bättre beställare” avslutar Erika Dinis.

Bra för dig och staden
Master Concept gör inte bara vardagen enklare och 
effektivare för Borås Energi och Miljö, det kommer hela 
staden till godo. Genom att systemet gör det möjligt att 
visualisera både anläggningar och flöden på en mängd 
olika sätt, kan vi skapa bättre beslutsunderlag för 
stadsplanering och utveckling, vilket ökar effektiviteten 
och i det långa loppet sparar pengar. Det ger oss också 
nya möjligheter att göra visuella presentationer för 
medborgarna att ta del av. 

…och för miljön
Att samla all information digitalt i ett 
anläggningsregister kommer också att spara oerhörda 
mängder papper, pärmar och utskrifter. Och bidrar till 
ett smartare och mer hållbart Borås 
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”Det spar mängder av 
tid och säkerställer 

att registret alltid 
innehåller rätt och 

aktuell information.”

Elektrikern Marco Glad inne i kraftvärmeverket på Sobacken. 

TEMA: DIGITALISERING 9
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Smart blir smartare
Att fjärrvärme är ett smart val säger sig självt då det handlar om att ta vara på återvunna 
resurser som brännbart hushållsavfall och förnybart bränsle som biobränslen från 
skogsindustrin. Med hjälp av en app kan din smarta fjärrvärme nu bli ännu smartare. 

Det kallas för klimatstyrning och görs via den smarta 
termostaten Ngenic som hjälper dig att skapa ett jämnare 
inomhusklimat och samtidigt sänka din energianvändning 
och dina värmekostnader.

Termostaten sköts via en app i mobilen där du enkelt kan 
anpassa och hålla koll på inomhustemperaturen. Du anger 
önskad inomhustemperatur sedan tar termostaten hand 

om resten. Systemet är självlärande och anpassar sig för 
att hålla så jämn temperatur som möjligt och ger dig full 
koll på energianvändningen.

Men hur fungerar det då? En som har erfarenhet av den här 
nya tekniken är Sebastian Hjalmarsson i Dalsjöfors som vi 
träffade och ställde några frågor till.

Varför fjärrvärme?

Den mesta av fjärrvärmen vi producerar på Borås Energi och Miljö baseras på avfall och 
biobränsle. Vi använder energi som annars hade gått till spillo, vilket gör fjärrvärme till 
ett av de mest hållbara uppvärmningsalternativen. När du väljer Bra Miljöval Fjärrvärme 
som värmeenergi kan du dessutom vara säker på att den producerats med förnybara 
energikällor som uppfyller hårda miljökrav. Att välja en hållbar värmekälla är ett enkelt 
och billigt sätt att värna om miljön.

TEMA: DIGITALISERING

Vy över kraftvörmeverket på Energi- och Miljöcenter på Sobacken

Hur länge har du varit fjärrvärmekund?

Vi köpte vårt hus i december 2018 och då var fjärrvärmen 
redan installerad. I vårt tidigare boende hade vi luft/luft 
värmeväxling utan element vilket inte gav lika go och skön 
värme som vi har nu med fjärrvärme och riktiga element.

Vad tycker du är fördelen med fjärrvärme?

Det är framförallt att det är enkelt och lättskött. Och skulle 
det hända något så får man snabb service, som när vi 
behövde byta en cirkulationspump.

Ni valde att installera Ngenic, varför då?

Jag tycker det är intressant med ny teknik och kan jag 
styra saker från min telefon så gör jag gärna det. Men 
än viktigare var att jag såg en möjlighet att göra vårt 
värmesystem lite mer effektivt. Även om vi var väldigt 
nöjda med värmekomforten så upplevde vi att systemet var 
lite segt och hade svårt att hänga med i väderomslagen. 
Ngenic har snabbat upp omställningen och skapat bättre 
värmebalans i huset. Förhoppning är också att sänka 
värmekostnaden, men vi har förmodligen ännu inte hittat 
den optimala inställningen av systemet så nästa steg är att 
ta hjälp av Borås Energi och Miljö.

Vilken nytta har ni fått med Ngenic så  
här långt?

Vi är väldigt nöjda med värmen vi får ut i huset. Det är 
också bekvämt och lätt att höja och sänka temperaturen. 
Åker exempelvis på semester kan vi sänka temperaturen 
när vi åker och via några klick i mobilen höja den en dag 
innan vi är hemma igen.

Skulle du rekommendera andra att använda 
Ngenic?

Ja, det hade jag nog gjort, skadar inte att hänga med i 
utvecklingen.

Vilket är ditt bästa miljötips?

Det som vi i vår familj har blivit bättre på är sopsorteringen. 
Även om vi nu har de nya sopkärlen så har vi alltid varit 
medvetna om detta och sorterat vårt avfall. Här i Dalsjöfors 
har vi dessutom en bra återvinningscentral med frikostiga 
öppettider, dit kan vi åka flera gånger i veckan om det 
behövs.

SEBASTIAN HJALMARSSON, FJÄRRVÄRMEKUND:

”Jag tycker det är 
intressant med ny 
teknik och kan jag 

styra saker från min 
telefon så gör jag 

gärna det.”

Sebastian Hjalmarsson vid sin fjärrvärmecentral.
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Rent vatten och  
sanitet för alla
En liter färskt lokalproducerat 

dricksvatten kostar i Borås 4,50 öre. I 

priset ingår produktion av dricksvatten 

och distribution till vattenkranen, 

skydd av Borås Stads två ytvattentäkter och fyra 

grundvattentäkter, rening av avloppsvattnet i något av 

Borås Stads åtta avloppsreningsverk samt hantering av 

dagvatten. 

Av allt dricksvatten som årligen produceras i våra 

anläggningar försvinner 14 procent i ledningsförluster. 

Dessa förluster arbetar vi kontinuerligt med att minska för 

att på så sätt hushålla med vattnet i dricksvattentäkterna 

samt minska energianvändning, användning av kemiska 

produkter och andra resurser som behövs i processen 

för att rena och distribuera dricksvatten. Vi arbetar även 

med att bygga bort dagvatten och annat ovidkommande 

vatten som är inkopplat på spillvattennätet för att endast 

rena vatten som är i behov av rening och minimera andelen 

bräddningar. Vid bräddning släpps orenat spillvatten ut via 

nödutlopp och näringsämnen och föroreningar hamnar i 

recipienten.

Uppströmsarbete 

Uppströmarbetet är en viktig del i arbetet att skapa 

ett hållbart kretslopp, för att minska miljöföroreningar 

i samhället och förhindra att föroreningar hamnar i 

vattnets och näringsämnenas kretslopp. Syftet med vårt 

uppströmsarbete är att förhindra och minska föroreningar 

som försämrar dricksvattnets kvalité, försämrar 

reningsprocessen i avloppsreningsverken, som förorenar 

avloppsslammet och som passerar förbi reningsverken utan 

att renas bort. 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Ekologisk hållbarhet
Våra betydande miljöaspekter är klimatpåverkan, resursanvändning och oönskade ämnen 
i kretsloppet och våra miljömål grundar sig på dessa miljöaspekter och FN:s globala 
hållbarhetsmål. I slutet av 2020 arbetade vi fram en hållbarhetspolicy för verksamheten 
och som kommer implementeras under början av 2021. Den nya policyn, som ersätter 
nuvarande kvalité-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, kommer tillsammans med uppdaterade 
ledningsprocesser samt kort- och långsiktiga mål styra mot nya mål och en ökad ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet framöver. Exempel från vårt ekologiska arbete kopplat till 
för verksamheten relevanta globala hållbarhetsmål återfinns nedan.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Under 2020 hade vi en 
total vattenförbrukning 

i våra anläggningar på 
429 200 m3.

Sjöbo vattenverk Fastighetsägare som är anslutna till det kommunala 

avloppsledningsnätet får inte tillföra avloppet 

lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller 

annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel 

eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller 

vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, 

avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga 

eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får inte 

heller tillföras i förbindelsepunkten. Verksamheter som 

är anslutna till något av bolagets avloppsreningsverk 

måste säkerställa och kunna visa att inte otillåtna 

kemiska produkter och halter når avloppsreningsverket. 

I detta viktiga arbete samarbetar vi tillsammans med 

tillsynsmyndigheten för de enskilda verksamhetsutövarna 

och löpande följer vi trender rörande föroreningar i 

spillvattnet och avloppsslammet för att utvärdera 

uppströmsarbetet och besluta ytterligare åtgärder.

Förbättrad recipientstatus

Viskan, sträckan mellan Borås och Svaneholm, har 

fått klassificering dålig kemisk status. För att minska 

utsläppen av föroreningar och därmed förbättra statusen 

på Viskan har vi under året arbetat med en åtgärdsplan 

med syfte att minska mängden föroreningar i dagvattnet. 

Då kommunövergripande insatser behövs för att minska 

mängden föroreningar i dagvattnet ska åtgärdsplanen 

framöver fungera som underlag vid olika projekt och 

samarbeten tillsammans med Borås Stads förvaltningar.

Svenskt vatten (branschorganisation för Sveriges VA-

organisationer) arbetar bland annat med frågor som 

syftar till att minska utsläpp av läkemedel från landets 

avloppsreningsverk. Under året har vi på Borås Energi 

och Miljö genomfört mätningar vid avloppsreningsverket 

på Energi- och Miljöcenter för att utreda reningsverkets 

reningskapacitet med avseende på läkemedelsrester. 

Projektet har genererat i förslag på olika reningstekniker 

och detta kommer vi att arbeta vidare med under nästa år.

Hållbar energi för alla
Under 2020 producerades 560 GWh 

fjärrvärme, 8 GWh fjärrkyla, 191 

GWh el och 29,8 GWh rågas på våra 

anläggningar. Våra kunder erbjuds 

fjärrvärme som är märkt med Bra 

miljöval, helt fritt från fossila bränslen, samt fjärrvärme 

som är producerad från avfall och biobränsle. Sedan 

biokraftvärmepannan på Energi- och Miljöcenter på 

Sobacken tagit över baslasten under driftsäsong från 

de äldre biopannorna på Ryaverket har dessutom NOx-

utsläppen från vår fjärrvärmeproduktion minskat kraftigt. 

Den nya biokraftvärmepannan har ett utsläpp av NOx på ca 

30-35 mg/MJ vilket kan jämföras med de gamla pannorna 

som låg på ca 70 mg/MJ.

Den förnybara elen produceras i verksamhetens 

biokraftvärmepanna, vattenkraftstationer och 

solcellsanläggning. Utöver det produceras el från bolagets 

avfallsförbränningspannor.

Våra fyra vattenkraftstationer, Häggårda, Haby, Hulta 

och Axelfors, finns i biflöden till Viskan samt i Ätran. 

Vattenkraftstationerna byggdes i början av 1900-talet, 

Häggårda redan 1906, och har sedan dess kontinuerligt 

bidragit med fossilfri el till elnätet. Kraftstationerna 

producerar tillsammans drygt 30 GWh el per år vilket 

motsvarar normala årsförbrukningen hos 1 500 

eluppvärmda villor.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Vi arbetar aktivt med riskbedömning av kemiska 

produkter, substitution till mindre miljö- och 

hälsofarliga kemiska produkter och utfasning 

av PRIO-ämnen. Riskbedömningen är viktig i 

vår miljö-, arbetsmiljöarbete och planering av 

nödlägesberedskap.

På Trettondedag jul fick 1 000 boråsare se sin gamla 

julgran omvandlas till miljösmart fjärrvärme och 

förnybar el under en traditionell julgransplundring 

som arrangerades av Borås Energi och Miljö.
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Till vattenkraftstationerna hör tre reglermagasin, Frisjön i 

Borås kommun samt Öresjön och Tolken i Marks kommun. 

För minimera påverkan på ekosystemet reglerar vi 

magasinen så skonsamt som möjligt. Under veckorna 12-16 

har vi som mål att hålla en konstant nivå i magasinen med 

hänsyn till gäddlek samt under veckorna 18-23 hålla en 

konstant nivå i magasinen med hänsyn till storlommen som 

häckar. I Frisjön har vi som mål under sommaren att hålla 

en låg nivå i magasinet eftersom det på några platser runt 

om sjön, precis vid strandkanten, växer en sällsynt blomma 

(klockgentiana). 

I vår biogasanläggning produceras biogas i två separata 

processer, en från avloppsslam och en från insamlat 

matavfall, och som uppgraderas till fordonsbränsle. Det 

producerade fordonsbränslet som 2020 innehöll 50,5 

procent biogas och resten naturgas går dels till den interna 

fordonsflottan, dels till tre publika tankstationer. Den 

interna fordonsflottan, bestående av arbetsfordon och 

personbilar drivs på fordonsgas, palmoljefri biodiesel och 

HVO100.

I enlighet med Borås Stad riktlinjer för tjänsteresor 

använder vi kollektiva färdmedel i möjligaste mån vid 

tjänsteresor och när det inte är möjligt klimatkompenseras 

resorna genomförda med fossila drivmedel. Under 

2020 gick klimatkompenseringspengarna för 2019-års 

tjänsteresor till Navet Science Center i deras arbete att 

utbilda skolelever i hållbarhetsfrågor. Under 2020 minskade 

andelen tjänsteresor markant och därmed utsläppen. 

Bolaget frångick tillfälligt uppmaningen om att åka 

kollektivt. 

Ökad energieffektivitet

Vi arbetar aktivt med en ökad energieffektivitet både inom 

den egna verksamheten och externt mot våra kunder. 

Internt har vi fokus på att energieffektivisera och reducera 

energiåtgången per producerad enhet dricksvatten, biogas 

och renad enhet avloppsvatten. Arbetet pågår för att 

nå de resultat som vi stävar efter. Energianvändningen 

i våra egna kontorsfastigheter har efter genomförda 

energieffektiviseringsåtgärder minskat med 39 procent 

sedan 2016.  

Externt till våra kunder erbjuder vi en rad olika 

energieffektiviseringstjänster, allt från mindre uppdrag 

till helhetslösningar. Med hjälp av den elektroniska 

tjänsten KeepAnEye ges bästa förutsättningar för 

kunden själv att via nätet hålla sig uppdaterad med 

den senaste energistatistiken och möjlighet att 

kontinuerligt följa upp och analysera användningen 

av el, värme, kyla och vatten. I tjänsten Energistatus 

för företag sammanställer vi fastighetens specifika 

energianvändning och utifrån uppmätta mätvärden 

bedöms fastighetens energibesparingspotential.  

Önskar man som företag förslag på kostnadseffektiva 

energieffektiviseringsåtgärder, och även hjälp med 

att genomföra åtgärderna, rekommenderas tjänsten 

Energianalys för företag. Vi erbjuder även andra 

energitjänster, så som bland annat Energikartläggning 

stora företag, Energideklaration, driftövervakning och OVK-

kontroller. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Klimatbokslut

Klimatbokslutet, som tagits fram tillsammans med Profu 

AB, visar att för varje kilo koldioxidekvivalenter som vår 

verksamhet gav upphov till under året så bidrog samtidigt 

vår verksamhet till att utsläpp av 2,7 kilo koldioxidekvi-

valenter kunde undvikas på annat håll. Totalt bidrog vår 

verksamhet till att 168 100 ton koldioxidekvivalenter inte 

släpptes ut under året. Det undvikna utsläppet motsvarar 

bidraget från 464 stycken fotbollsplaner täckta med sol-

cellspaneler eller om alla invånare i kommunen avstod från 

att köra bil under cirka 16 månader.

Klimatbokslut bygger på en metod specifikt framtagen för 

energiföretag och går ut på att studera vilka konsekvenser 

som verksamheten ger upphov till i samhället. I metoden 

tas hänsyn till att vi som bolag levererar samhällsviktiga 

energi-, avfall-, vatten- och avloppstjänster och att verk-

samhetens tjänster kan ersätta annan ur klimatsynpunkt 

sämre produktionsmetoder (tex. värme- och elproduktion). 

Det innebär sammantaget att klimatbokslutet kan redovisa 

en minskad klimatpåverkan.

I figuren ovan visas klimatbokslutets resultat enligt 

GHG-protokollet redovisningsmetod. 

Scope 1 visar direkta utsläpp från den egna verksamheten, 

scope 2 indirekta utsläpp från köpt energi och scope 3 visar 

övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar. I gruppen 

”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack 

vare de produkter och tjänster som vi levererar.

Under året minskade klimatpåverkan från vår fjärrvärme till 

följd av en effektivare värmeproduktion i vårt nya kraftvär-

meverk på Energi- och Miljöcenter samt en väsentligt ökad 

elproduktion. Under året bidrog varje lägenhet i kommunen 

som värmes upp med fjärrvärme till en undviken klimat-

påverkan på ca 1 130 kg koldioxidekvivalenter. Detta 

motsvarar ungefär 14 procent av medelsvenskens totala 

klimatfotavtryck under ett år. Om vi dessutom tar hänsyn 

till att vi undvek klimatpåverkan från annan uppvärmning 

blir klimatvinsten med fjärrvärme ännu större. Anledningen 

till att fjärrvärmeleveranserna kan ge upphov till minskad 

klimatpåverkan är att fjärrvärmeleveransen ger upphov till 

sekundära nyttor såsom elproduktion från kraftvärme och 

avfallsbehandling genom energiåtervinning.

För mer information och för att ta del av klimatbokslutet, 

besök vår hemsida www.borasem.se
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Hållbar konsumtion  
och produktion
Borås har en lång historia som en 

utpräglad textil- och konfektions-

stad. 1834 startades Sveriges första 

mekaniska bomullsväveri i Rydboholm, 

sydväst om Borås. Ända in på 1960-talet sysselsatte tex-

til- och konfektionsindustrin två tredjedelar av Borås alla 

industriarbetare.

Viskans flöde var en avgörande faktor för Borås expansion 

och ekonomiska välfärd och det förorenade processvattnet 

från industrierna släpptes ut direkt i Viskan. Från 1908 har 

det varit känt att Viskans vatten är förorenat men det var 

först på 1970-talet stadens industrier anslöts till Borås 

Stads första avloppsreningsverk, Gässlösa avloppsrenings-

verk. Viskan är idag ett förorenat vattendrag med ett bot-

tensediment som innehåller zink, koppar, bly, krom, dioxiner 

och andra föroreningar i stora mängder. Även andra mark- 

och vattenområden inom Borås Stad bär spår av tidigare 

användning och klassificeras idag som förorenade. 

Borås Energi och Miljö bär på ett efterbehandlingsansvar av 

bland annat Viskan och området runt det numera nerlagda 

avloppsreningsverket Gässlösa tillsammans med Borås 

Stad och andra verksamhetsutövare. Efterbehandlings-

ansvaret innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska 

utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 

eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. 

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska kostnaderna 

delas solidariskt. 

Under 2020 har vi påbörjat rivning och sanering av marken 

runt Gässlösa avloppsreningsverk (anlades 1934). På Gässlö-

sa har det även funnits en kommunal avfallsdeponi (anlades 

1930 och sluttäcktes mellan 2003-2008) och en verksamhet 

för fordonsgasproduktion (anlades 1940 och lades ner i sam-

band med flytten till Energi- och Miljöcenter på Sobacken).

På Gässlösa medverkar vi i ett åtgärdsförberedande projekt 

tillsammans med Borås Stad kring den gamla slamlagunen. 

Slamlagunen innehåller förorenat slam från det nedlagda 

avloppsreningsverket. I projektet utreds slammets egen-

skaper, möjliga spridningsvägar av föroreningarna i slam-

met, föroreningskoncentration i de olika spridningsvägarna 

samt om det är miljömässigt bäst att låta slammet ligga 

kvar eller om det är bättre att det schaktas bort för omhän-

dertagande på deponi. Projektet fortgår till försommaren 

2021.

Förebygga uppkomst av avfall samt öka 
andelen återanvändning och återvinning

Det här året har vi anpassat öppettider och tillgänglighet 

på våra återvinningscentraler för att möta det ökade beho-

vet i samhället. I vår app Sortera med mera får användaren 

information om hur olika avfall ska sorteras, var närmaste 

återvinningsstation finns samt öppettider på återvinnings-

centraler. Vi ser ett ökat intresse bland allmänheten att 

lämna begagnade saker för återanvändning och återvinning 

av avfall. Detta kommer vi att arbeta vidare med på olika 

sätt och under 2021 kommer vi bland annat införa ett 

bostadsnära insamlingssystem av avfall och förpacknings-

material för villahushåll och fritidshus. Under de två år som 

det kommer att ta att införa systemet kommer  

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOLOGISK HÅLLBARHET

ca 20 000 hushåll att få ett insamlingssystem bestående 

av 10 avfallsfraktioner. Bytet kommer innebära en minsk-

ning av koldioxidutsläppen med 3 000 ton koldioxid/år.

Under 2020 påbörjades byggnation av en ny förbehand-

lingsanläggning för matavfall och som kommer att tas i 

drift sommaren 2021. Anläggningen kommer att effektivi-

sera förbehandlingsprocessen av matavfall vilket möjliggör 

en mer resurseffektiv biogas- och biogödselproduktion. 

Den kommer dessutom medföra minskad luktspridning till 

omkringboende genom att luktkällorna byggs in och venti-

lationsanläggningen förses med kolfilter. Vi får till ett slutet 

kretslopp när den certifierade biogödseln från det rötade 

matavfallet återförs efter noggranna kontroller till lokala 

jordbruksmarker. Under 2020 återfördes cirka 26 000 ton 

biogödsel.

I dagsläget förbränns en viss del av det rötade avlopps- 

slammet och en viss del används som sluttäckningsmate-

rial till den egna deponin då det är svårt att hitta en annan 

miljömässigt hållbar avsättning för rötresterna. I arbetet 

att hitta en miljömässig och resurseffektiv avsättning, där 

näringsämnena i rötresterna tas tillvara, är bolaget involve-

rad i flera externa projekt med förhoppning om att i en nära 

framtid kunna använda det rötade avloppsslammet på ett 

sätt som inte riskerar återföra föroreningar i kretsloppet.

Miljöanpassade inköp

Vid offentlig upphandling ställer vi relevanta miljö- och 

hållbarhetskrav på de upphandlade produkterna och tjäns-

terna. Genom upphandling har vi som kommunalägt bolag 

en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och 

skapandet av en giftfri miljö genom att välja produkter utan 

miljö- och hälsoskadliga kemikalier. I vårt arbete använder vi 

oss av krav som upphandlingsmyndigheten anser är skäliga.

Ekosystem och  
biologisk mångfald
För att gynna vilda bin och  

humlor har bihotell sats upp på 

Energi- och Miljöcentret på Sobacken 

och växter och blommor som lockar  

till sig vilda bin och humlor har planterats. 

Under flera år har Borås Energi och Miljö haft ett avtal med 

Boråsortens biodlarförening och haft fadderskap för tre 

bisamhällen i syfte att gynna den biologiska mångfalden 

lokalt. Bisamhällena står uppställda på huvudkontorets inn-

ergård mitt inne i Borås stadskärna och innebär att biodlar-

föreningen sköter om bisamhällena och levererar färdigs-

lungad och paketerad honung tillbaka till oss. Minst 75 kg 

honung produceras årligen i bisamhällena och som skänks 

bort till anställda och kunder i olika sammanhang.

För att förhindra ytterligare spridning och för ett säkert 

omhändertagande av främmande invasiva växter är vi del-

aktiga i det projekt som Borås Stad driver rörande invasiva 

arter. På våra återvinningscentraler kan privatpersoner 

lämna in växtdelar från invasiva växter som är väl inpakete-

rade och separerade från annat avfall i mindre mängd. Jord-

massor som är kontaminerade med växtdelar från invasiva 

växter tas i nuläget inte emot från vare sig privatpersoner 

eller företagskunder. Under året har vi deltagit vid olika 

seminarier och workshops i syfte att säkerställa en fortsatt 

korrekt och säker hantering. Under nästa år kommer vi att 

se över våra möjligheter att ta emot jordmassor som är 

kontaminerade med invasiva växtdelar.

Lusharpans återvinningscentral..

Ett av Borås Energi och Miljös bisamhällen.
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Social hållbarhet
Inom Borås Energi och Miljö arbetar vi ständigt för en öppen och positiv människosyn som tar vara på medarbetarnas fulla potential, 
oavsett position och ansvarsnivå. Som en samhällsviktig verksamhet som tillhandahåller energi-, avfall-, vatten- och avloppslösningar 
har våra medarbetare under året arbetat hårt för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet på våra tjänster. Exempel från vårt sociala 
hållbarhetsarbete kopplat till för verksamheten relevanta globala hållbarhetsmål återfinns nedan.

Våra medarbetare är vår  
viktigaste resurs
I februari rullade vi ut röda entrémattor och välkomnade 

våra medarbetare till en medarbetardag. Medarbetardagen 

bjöd bland annat på en föreläsning av Annika R Malmberg i 

vilken hon lyfte fram styrkan i att vi alla är olika och att vi 

tillsammans skapar en komplett helhet. Medarbetardagen 

följdes upp senare under våren med en digital föreläsning 

av Annika där hon diskuterade covid-19 och hur man som 

individ kan tänka för att orka hålla i och hålla ut under hela 

pandemin. 

För efter februari blev året annorlunda på många sätt. Vi 

har befunnit oss i en pandemi, en samhällsutmaning som 

har skördat många liv och som krävt, och som fortfarande 

kräver, snabba och omfattande åtgärder som påverkar oss 

alla både privat och i yrkeslivet. 

Andel medarbetare fördelat på anställningsform.

Många av våra medarbetare har under pandemin arbetat 

hemifrån, våra kontrollrum har varit stängda för obehöriga 

och övriga verksamheter har planerats och struktureras 

om för att begränsa smittspridning. Teamsmöten har 

blivit vardag och alla som har haft behov av datorskärm, 

skrivbord, kontorsstol och ergonomiska hjälpmedel till 

hemarbetsplatsen har fått låna med sig det hem. Gåvor 

i form av kaffe och handsprit har skickats hem till våra 

medarbetare för att påminna våra medarbetare om att 

de är verksamhetens viktigaste resurs och att vi önskar 

att de tar hand om sig själva och varandra. För att stärka 

vi-känslan och informationsflödet i verksamheten har 

tiominuters-filmer, så kallade Miljöklipp, spelats in varannan 

vecka och lagts upp på intranätet. Dessa filmer har 

varit mycket uppskattade och något som vi kommer att 

fortsätta med framöver.

En öppen och positiv människosyn som tar tillvara på 

medarbetarnas fulla potential, oavsett position och 

ansvarsnivå är en förutsättning för att även i fortsättningen 

vara en arbetsgivare i framkant med hög trivsel, 

sjukfrånvaro under 3,5 procent och en hög grad av intern 

rekrytering av lediga tjänster inom bolaget.  

Under året har vi välkomnat 24 nya medarbetare och haft 

en personalomsättning på 5,2 procent. Vi har under samma 

period haft 7 arbetsskador (8, 2019) som resulterat i 37 

frånvarodagar (33, 2019). 

Åldersstruktur över medarbetare.

SOCIAL HÅLLBARHET

7 fysiska arbetsskador med sjukfrånvaro (LTA)  
under 2020.

4 tidig rehabiliteringsutredning under 2020.

ÅR SJUKDAG 1 SJUKDAG 2-14 SJUKDAG 15-

2020 0,1 1,6 2,95

2019 0,1 1,5 3,46

2018 0,1 2,0 3,6

17 fysisk arbetsskada utan sjukfrånvaro under 2020.

7 arbetsrelaterad psykosocial ohälsa/sjukdom med 
sjukfrånvaro under 2020.

Annika R Malmberg föreläste på personaldagen. 

348 medelantal anställda 2020

Tillsvidare

Visstid
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Arbetsskador, tillbud och riskobservationer rapporteras 

i vårt avvikelsesystem i Canea och där incidenterna och 

observationerna utreds och följs upp. Under förra året 

rapporterades 63 tillbud och riskobservationer (25, 2019).

God hälsa och  
välbefinnande
Vi arbetar för en hälsofrämjande 

arbetsplats med medarbetare som har 

god hälsa och goda hälsorelaterade 

beteenden. En hälsosam arbetsmiljö 

förutsätter medarbetarnas och chefernas engagemang, 

kunskap, befogenheter och resurser - vilket vi arbetar med 

på olika sätt. 

Under året har vi fortsatt med energisamtal, ett kort samtal 

på femton minuter där chef och medarbetare diskuterar 

hur medarbetaren mår, medarbetarens arbetsbelastning 

och balans mellan arbete och fritid, hur arbetet går och 

om denne behöver hjälp med något särskilt. Under året 

har vi arbetat med tidiga rehabiliteringsutredningar för att 

fånga upp eventuella problem i ett tidigt skede. En heldags 

arbetsmiljöutbildning med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön har hållits för chefer och skyddsombud under 

hösten för att höja arbetsmiljöarbetet ytterligare. 

Runt om i verksamheten finns engagerade och utbildade 

hälsoinspiratörer vars uppdrag är att uppmuntra och 

främja en hälsosam livsstil i form av kost, motion, hälsa 

och balans mellan arbete och fritid. Under året har bland 

annat hälsoinspiratörerna anordnat padelturnering, 

guidad cykeltur genom Borås nya gröna stråk tillsammans 

med Borås stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt, 

stegtävling och motionslopp för Barncancerfonden där 

deltagarna genomförde loppet på valfri tid och plats. 

För att främja en god hälsa i samhället var Borås Energi 

och Miljö för elva år sedan med och grundade Kretsloppet, 

en löparfest där kretslopps- och miljöarbetet i Borås står 

i fokus. Kretsloppet i Borås ägs och arrangeras idag av 

Korpen Borås och Borås Energi och Miljö är huvudsponsor. 

Under åren har Kretsloppet utvecklats till att idag omfatta 

en hel vecka av olika aktiviteter inom miljöområdet med 

olika evenemang som engagerar privatpersoner i alla 

åldrar, företag, föreningar och organisationer. Kretsloppet 

2019 ställdes in på grund av covid-19 pandemin men ett 

träningslopp kunde arrangeras där löpare i olika åldrar 

sprang en sträcka med målgång vid avloppsreningsverket 

på Sobacken. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

SOCIAL HÅLLBARHET

Medelåldern 
för bolagets 
anställda är 
46,3 år.

Anders Aasa, chaufför på Borås Energi och Miljö.

Anständiga  
arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt
Under året har vi fortsatt att arbeta 

mot trakasserier och kränkande 

särbehandling i Nolltoleransgruppen 

och på avdelningarnas arbetsplatsträffar.

Under hösten har samtliga chefer och skyddsombud bjudits 

in till en halvdagsutbildning i alkohol- och drogkunskap i 

arbetslivet. Utbildningen hölls av Aleforsstiftelsen och gav 

deltagarna en fördjupad kunskap i ämnet och redskap för 

att hantera och hjälpa medarbetare med riskbruk, missbruk 

och beroenden. Utbildningen fick på kursutvärderingen 

högsta betyg av deltagarna som meddelade att budskapet 

och informationen verkligen gått fram.  

Samtliga av verksamhetens medarbetare omfattas 

av kollektivavtal och lönekartläggningen som har 

genomförts i verksamheten enligt diskrimineringslagen 

visar att det inte finns några osakliga löneskillnader på 

grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Grundlön för våra arbetare är kollektivavtalad och för 

övriga personalkategorier tillämpas individuella löner.  

Samtliga medarbetare får regelbunden uppföljning av sina 

prestationer.

Verksamhetens skyddskommitté sammanträder 

fyra gånger per år och består av arbetsgivar- och 

arbetstagarrepresentanter. På ledarrådet, som består av 

verksamhetens chefer och genomförs en gång i månaden, 

ges aktuell verksamhetsinformation och aktuella frågor 

diskuteras.

Förmåner

Borås Energi och Miljö har ett tätt samarbete med före-

tagshälsovården och erbjuder genom företagshälsovården 

bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.

Förutom friskvårdsbidraget erbjuds ett antal 

friskvårdsaktiviteter kostnadsfritt, exempelvis tennis, 

badminton och simning. Varje vecka är det många av 

våra medarbetare som nyttjar någon eller några av dessa 

erbjudande. Borås Energi och Miljö uppmuntrar sina 

medarbetare att lämna blod på betald arbetstid och som en 

del i friskvårdsarbetet erbjuds alla anställda även Rikskort 

för att uppmuntra till att äta en näringsrik och hälsosam 

lunch. Anställda erbjuds även att privatleasa en miljöbil 

genom bolaget för att på så sätt minska den enskildas 

miljöpåverkan.

Hållbara städer  
och samhällen
För femte året i rad startade vi till-
sammans med Navet Science Center 
i Borås upp Drömstaden, Sveriges 
största hållbarhetsprojekt för fem-
teklassare. Under ett helt läsår un-
dervisades det här året 370 elever på ett inspirerande sätt 
om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Drömstaden 
avslutades digitalt med att barnen fick se en film om håll-
barhet som vi spelat in med youtubern Daniel Nordgren. 

För elever i årskurs åtta och nio har vi tagit fram ett prak-
tikprogram där elever under en vecka får se och lära sig om 
olika delar av vår verksamhet. Med satsningen hoppas vi nå 
elever med stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor 
och få dem att satsa på tekniska och naturvetenskapliga 
program när det är dags att välja inför gymnasiet. För elever 
i årskurs ett på Sven Erikssongymnasiet genomförde vi 
tillsammans med Navet Science Center i Borås i början av 
året en heldags föreläsning och workshop med syfte att 
skapa förståelse för produktutveckling ur ett kretslopp-
sperspektiv, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. För 
elever i årskurs tre var Borås Energi och Miljö tävlingsvärd 
och ordförande i juryn när årets hållbara UF-företag (ung 
företagsamhet) skulle koras. Vinsten gick till företaget Bio 
Gloves UF som tagit fram nedbrytbara engångshandskar.

I januari deltog vi på STARK, en arbetsmarknadsdag ar-
rangerad av Högskolan i Borås. Vi fanns med och visade 
upp bolagets verksamhet och presenterade möjligheter till 
praktikplatser och examensarbeten. 

Borås Rent och Snyggt

Vi arbetar tillsammans med Borås Stad, fastighetsbolag 
och andra lokala aktörer för att minska nedskräpning och 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

 Anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr 

(baserat på en heltidsanställning) och under 2020 var 

det 213 anställda som tog del av erbjudandet. 

 ”Drömstaden har varit ett speciellt spännande och 
faktiskt mycket ovanligt projekt, eftersom vi har tagit 

ett helhetsgrepp om hur man kan undervisa om hållbar 
utveckling under ett helt läsår”, säger Sara Bagge 

ansvarig pedagog på Navet Science Center.
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samtidigt öka trivsel och trygghet i samhället. Samarbetet, 
Borås Rent och Snyggt, har gjort att Borås Stad under de 
senaste fem åren blivit utsedd av stiftelsen Håll Sverige 
Rent till den svenska kommun som bedriver det bästa, stra-
tegiska arbetet mot nedskräpning. Det här året hamnade vi 
på en hedrande andra plats. 

De årliga skräpmätningarna visar att nedskräpningen i Bor-
ås minskat med över 40 procent mellan åren 2012-2020. 
Av det skräp som slängs på marken är hela 69% fimpar. När 
rökförbudet på allmänna platser infördes sommaren 2019 
genomförde Borås Rent och Snyggt riktade insatser för att 
minska dessa fimpar. Därför är det glädjande att se att ned-
skräpningen med fimpar har minskat med över 30 procent 
sedan förra året.

Som en del i att minska nedskräpningen i stadsdelen Norrby 
i Borås och skapa möjlighet för boende i området att han-
tera grovavfall drev Borås Energi och Miljö tillsammans med 
andra aktörer på under förra året för att en ny återvinnings-
plats skulle anläggas i stadsdelen. Återvinningsplatsen 
öppnade i juni 2020 och redan efter ett par månaders drift 
kan vi se att avfallsströmmarna börjar riktas om från ned-
skräpning till att avfallet lämnas in till återvinningsplatsen.

Plogga för ett renare Borås

Borås Energi och Miljö är Plogga-ambassadör och har under 
året genomfört flera ploggevent. Tillsammans med Erik 
Ahlström, grundare till Plogga, genomfördes ett event i 
samband med utdelningen av nummerlappar till Rya Åsar 

Trail. Olika avdelningar på Borås Energi och Miljö har under 
året också utmanat varandra vilket har resulterat i ett 
renare Borås!

Budskap via medier

Nationella kampanjer har under året uppmärksammas via 
ljussättning på Ryaverkets ackumulatortank. Ackumulator-
tanken har bland annat lyst rosa och blå för att uppmärk-
samma cancerkampanjer och orange för att uppmärksam-
ma psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor. Under året har vi 
även i våra digitala kanaler lyft fram enskilda medarbetare 
med olika yrkesroller för att sprida en stolthet kring enskil-
da och gemensamma insatser.

Återbruk

Borås Energi och Miljö samarbetar med arbetslivsförvalt-
ningen i Borås med Återbruk, en individanpassad arbetsträ-
ning i form av praktik eller arbetsmarknadsanställning med 
syfte att hitta meningsfull sysselsättning för de som står 
långt utanför arbetsmarknaden. För oss är Återbruk en vik-
tig länk mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 Under 2020 återbrukades 
526 cyklar och 208 ton 

däck och fälgar.

Imagebild från Borås Energi och Miljös övergripande kommunikationskoncept - Lev hållbart. Lev mer. 
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Unikt, årligt återkommande projekt
Drömstaden är ett kreativt hållbarhets- och 
kunskapsprojekt som Borås Energi och Miljö genomför 
i samarbete med Navet Science Center i Borås. Vi 
säger att det är Sveriges största hållbarhetsprojekt för 
femteklassare. 

Projektet riktar sig mot femteklassare, sträcker sig 

över hela läsåret och ska bidra till att göra barnen till 

miljöhjältar. Frågor kring hållbarhet, miljö, transport, resor, 

avfallshantering, återvinning, och konsumtion görs till en 

integrerad del i undervisningen och barnens kunskaper och 

idéer tar sedan form i en vision om hur deras Drömstad ser 

ut.

2020 var femte året som Drömstaden genomfördes. 

Tidigare år har projektet genomförts som en tävling och 

avgjorts i en final där en klass och Drömstad blivit korad till 

vinnare. I och med pandemin ställdes alla planer på ända 

och för att ändå kunna genomföra projektet så gjordes hela 

upplägget om.

Lära av verkligheten
En del i barnens kunskapsinhämtning sker genom ett 

studiebesök på Borås Energi och Miljös anläggning, 

Sobacken. Där får de till exempel lära sig om vad som 

händer med avfallet som hämtas, hur de tas om hand och 

sorteras, vilket skapade mängder med nyfikna frågor. 

Genom att många klasser inte var fulltaliga då både lärare 

och elever varit sjuka, hade alla olika förutsättningar 

att skapa sin Drömstad under dess omständigheter. 

Juryarbetet kunde heller inte genomföras som vanligt då 

man inte kunde resa runt och titta på förslagen.

Miljöhjältarna och Drömstaden
Att klimat- och miljösäkra framtiden handlar inte bara om vad premiärministrar och presidenter kommer överens om. Än viktigare 
är vad vi var och en gör. Några som fattat det här och visar att det finns hopp om framtiden, är ett antal femteklassare i Borås som 
delar med sig av sina visioner om Drömstaden.

SOCIAL HÅLLBARHET

”Drömstaden 
handlar om hur 
barnen ser på 
framtiden. Det är 
deras tankar och 
kreativitet det 
handlar om.”

En annorlunda final
”Vi kände att det ändå var viktigt att genomföra en final då 

barnen jobbat med detta under ett helt läsår”, säger Linda 

Svedensten, miljökommunikatör och en av dem på Borås 

Energi och Miljö som arbetar med projektet.

”Vi bestämde därför att skjuta finalen framåt i tiden med 

förhoppning om att läget med pandemin skulle se lite 

bättre ut och att vi skulle kunna genomföra en final på 

samma sätt som tidigare år. Men när detta inte var möjligt 

så togs ett beslut att göra en film där alla klassers bidrag 

var med, vilket gör att alla blev delaktiga och ”vinnare” 

och kunde känna stolthet”, säger Linda Svedensten och 

fortsätter.

För att filmen skulle nå ut till ungdomarna engagerades 

David Norberg känd bland barnen bland annat för sina 

parodier på mellolåtar. I den 25 minuter långa filmen 

presenteras alla klassers bidrag genom kortfilmer tagna i 

klassrummet. 

”Drömstaden handlar om hur barnen ser på framtiden. Det 

är deras tankar och kreativitet det handlar om och därför 

viktigt att det också är de som får berätta om sina förslag 

och idéer”, säger Linda Svedensten.

När det var dags för filmvisningen fick alla 371 miljöhjältar 

en kartong med gofika och en gåva.

Nya miljöhjältar på gång
Nu är ett nytt gäng femteklassare igång. Upplägget är mer 

flexibelt för att kunna anpassas efter omständigheterna 

och oavsett vad som händer kommer nya Drömstäder och 

miljöhjältar att skapas.

17

Linda Svedensten, miljökommunikatör på Borås Energi och Miljö.
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Vår målsättning är att erbjuda samhällsnyttiga produkter 

och tjänster till en rimlig kostnad. Kostnaden för vatten 

och värme ligger i Borås omkring det nationella snittet när 

jämförbara tjänster och produkter från andra producenter 

jämförs med varandra i Nils Holgersson-undersökningen. 

Prisdialogen som genomförs bidrar ytterligare till 

att öka transparensen och förutsägbarheten för 

fjärrvärmeprisets utveckling. Exempel från vårt ekonomiska 

hållbarhetsarbete kopplat till för verksamheten relevanta 

globala hållbarhetsmål återfinns nedan.

Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt
Borås Energi och Miljö styrs utifrån 
affärsmässiga grunder med 
finansiell målsättning för soliditet 
och avkastning på totalt kapital. 
Finansiella mål definieras enligt ägardirektiv och är satta 
med hänsyn till de verksamheter inom bolaget som bedrivs 
enligt självkostnadsprincip. Målsättningen är att över tid 
generera en rimlig avkastning för att bibehålla och utveckla 
en stabil och långsiktig verksamhet.

För 2020 uppgick vårt resultat efter finansiella poster till 
52,3 miljoner svenska kronor och med en balansomslutning 
på 5 211 miljoner svenska kronor. Vår soliditet uppgick till 
11 procent och avkastning på totalt kapital till 2,5 procent. 
För ytterligare information, se årsredovisning på sida 23 och 
framåt.

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur
Vår verksamhet omfattar en 
betydande del av Borås Stads 
infrastruktur vilket skapar behov 
för löpande re- och nyinvesteringar. 
Reinvesteringar och förebyggande underhåll är avgörande 
för att bibehålla en hög tillgänglighet i ledningsnät och 
anläggningar, och bidrar till att upprätthålla en hög 

leveranssäkerhet. Nyinvesteringar krävs löpande för att 
anpassa verksamheten utifrån ökad efterfrågan, ny teknik 
och ökade miljö- och hållbarhetskrav. 

Större investeringsbeslut såsom byggnation av 
nya anläggningar lyfts till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för beslut. Finansiering sker via Borås 
Stads internbank vilket är i enlighet med Borås Stads policy 
och regler för finansverksamheten.

Under 2020 har vi investerat ungefär 360 miljoner svenska 
kronor, där förbehandlingsanläggningen och färdigställande 
av Energi- och Miljöcenter varit de största investeringarna. 
Under 2020 har vi även fått beslut om ett nytt bostadsnära 
insamlingssystem av avfall och förpackningsmaterial 
för villahushåll och fritidshus. Det är en investering på 
totalt 149,5 miljoner svenska kronor fördelat över en 
treårsperiod och som kommer innebära en minskning av 
koldioxidutsläppen med 3 000 ton koldioxid/år och bidra till 

ökad kundnöjdhet.  

Hållbar konsumtion  
och produktion
Genom att genomföra ekonomiskt 
hållbara upphandlingar kan vi på 
ett effektivt sätt använda våra 
ekonomiska resurser och bidra till 
ett väl fungerande näringsliv, en 
variation av leverantörer, sund konkurrens samt ekonomisk 
tillväxt utan att det sker på bekostnad av människor eller 
miljö. I våra upphandlingar ser vi inte enbart till inköpspris, 
utan arbetar för att ta hänsyn till andra kostnader som 
kan uppstå under en vara eller en tjänsts livslängd. Innan 
upphandling säkerställer vi att korruption och mutor inte 
förekommer. Vi säkerställer att aktörer tidigare agerar 
seriöst, följt avtal och uppställd kravspecifikation genom 
att följa upp referenser. I detta arbete har vi bland annat 
en uppförandekod för leverantörer. Under avtalstiden 
genomför vi periodiska leverantörsuppföljningar. Under 2020 
genomförde vi fem periodiska leverantörsuppföljningar. 

Ekonomisk hållbarhet
Genom att erbjuda ekologiskt-, socialt och ekonomiskt hållbara produkter och tjänster skapar 
Borås Energi och Miljö långsiktiga relationer till kund och samhälle. Våra kunder, som finns både 
lokalt och regionalt, är stolta över att vara vår kund och värdesätter våra produkter och tjänster. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

EKONOMISK HÅLLBARHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Samtliga nya leverantörer har granskats utifrån 

ekologiska, sociala och ekonomiska kriterier.
Kärl till det nya bostadsnära insamlingssystemet. 
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VATTENKRAFTVERKSOLCELLER ENERGI- OCH MILJÖCENTER SOBACKENÖRESJÖ/VISKAN

AVLOPP

INDUSTRIN

SOBACKEN AVLOPPSRENINGSVERK BIOGASANLÄGGNING RESTAURANG/

INDUSTRI

SKOG / BIOBRÄNSLEÅKERMARK

ELBÖRS

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)

KYLA

BIOGAS

SPILLVÄRME

MATAVFALL

ÅTERBRUKET

BRÄNNBART AVFALL

EL

AVDUNSTNING

VÄRME

EL

BIOGAS

VÄRME

FÖRPACKNINGS- OCH  

TIDNINGSINSAMLINGEN

VATTENRENING 

SJÖBO VATTENVERK

FÖRPACKAT MATAVFALL

EL

ENERGI-

BESPARING
BIOLOGISK 

MÅNGFALD

EL

BIOBRÄNSLE

ASKA

SLAM

BIOGÖDSEL

Borås Energi och Miljös ambition är att ta tillvara alla energiflöden i Borås och omvandla 

dem till nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att vi ska 

– i ett evigt kretslopp – förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om 

kretsloppet ska fungera fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För du är en del av 

kretsloppet. Och kretsloppet är en del av dig.



20

Miljödata

MILJÖDATA

DRICKSVATTEN PRODUKTION 2020 2019

Inkommande mängd Råvatten (m3) 8 521 931 8 458 291

Tillsatt mängd Kemikalier (ton) 1 054 1 082

Avskild restprodukt Slam (m3) 76 488 76 279

Filterspolvatten (m3) 300 000 300 000

Producerad mängd dricksvatten Totalt (m3) 7 810 317 7 692 464

Ledningsförluster Totalt (m3) 1 064 421 1 001 364

Anslutningsgrad Totalt (%) 6 745 896 6 691 100

Levererad mängd dricksvatten Totalt (m3) 88,5 88,7

AVLOPPSRENINGSVERK 2020 2019

Inkommande mängd Spillvatten (m3) 6 830 000 6 760 000

Septik (m3) 23 052 23 742

Tillskottsvatten (m3) 10 330 000 8 710 000

BOD (ton) 2 058 2 250

Kväve (ton) 414 428

Fosfor (ton) 56 57

Tillsatt mängd Kemikalier (ton) 1 092 999

Avskild mängd Rens (ton) 236 175

Sand (ton) 27 39

BOD (ton) 2 013 2 206

Kväve (ton) 301 317

Fosfor (ton) 54 55

Utgående mängd till recipient Renat vatten (m3) 17 160 000 15 470 000

BOD (ton) 44 44

Kväve (ton) 301 317

Fosfor (ton) 54 55

Utgående mängd Rötrest, förbränning (ton) 3 971 6 953

Rötrest, sluttäckning deponi (ton) 6 356 4 139

Rötrest, annan anläggningsjord (ton) 0 380

Rågas, avloppsreningsverket (Nm3) 1 741 413 1 837 504

BIOGAS- OCH BIOGÖDSELPRODUKTION 2020 2019

Inkommande mängd bränsle Rågas, rötning matavfall (GWh) 18,0 15,9

Rågas, avloppsreningsverket (GWh) 11,8 11,5

Utsläpp till luft
Metangas från rötgasanläggningar och 
uppgradering (ton)

1,1* 21

Fackling (GWh) 16,3 15,1

Producerad mängd Biogas, rågas (GWh) 29,8 27,4

Fordonsgas, från uppgraderingsanlägg-
ning (GWh) 

5,0 2,6

Biogödsel (ton) 26 052 30 277

*Under 2020 har investeringar genomförts för att minska metangasutsläpp från rötgas- och uppgraderingsanläggningen 

AVFALL OCH ÅTERVINNING 2020 2019

Energiåtervinning Brännbart avfall inkl. trä (ton) 98 340 99 780

Tryckimpregnerat trä* (ton) 1 415 1 128

Invasiva växter (växtdelar) (ton) 21 0

Park- och trädgårdsavfall (ton) 1 895 2 212

Avfall för rötning Matavfall från hushåll (sopkärl) (ton) 8 810 9 412

Matavfall från annan verksamhet (ton) 20 498 20 132

Avloppsslam för rötning (ton) 5 135 TS 5 449 TS

Annat avfall för rötning (ton) 136 TS 131 TS

Materialåtervinning Elavfall* (ton) 739 (2019) 782 (2018)

Farligt avfall* (ton) 533 508

Förpackningsmaterial med  
producentansvar (ton)

367 412

Gips (ton) 1 037 806

Kyl och frys* (ton) 235 (2019) 227 (2018)

Ljuskällor och lysrör* (ton) 28 (2019) 26 (2018)

Metallskrot (ton) 2 367 2 085

Vitvaror (ton) 330 (2019) 309 (2018)

Wellpapp (ton) 609 674

Konstruktion Fyllnadsmassor, ej FA (ton) 3 832 3 802

Kompostering Gräs och löv (ton) 2 034 2 044

Gödsel (ton) 2 639  2 742

Deponering Asbest* till deponi (ton) 696 422

Annat avfall till deponi (ton) 108 864 108 046

*=Farligt avfall

ENERGIPRODUKTION 2020 2019

Inkommande mängd bränsle Avfallsbränsle till förbränning (GWh) 312 311

Varav importerat avfallsbränsle (GWh) 39 52

Bioolja (GWh) 0,4 9

El, värmepanna (GWh) 0,001 2

El, fjärr- och processkyla (GWh) 4 4

Gasol (GWh) 0 1

Biobränsle (GWh) 471 539

Eldningsolja (GWh) 7 16

Restprodukter Bioaska total (ton) 7 050 7 480

Filteraska avfall (Langøya) (ton) 2 880 3 410

VC-aska avfall (ton) 9 600 10 100

Bottenaska avfall (ton) 4 920 5 300

Utsläpp till luft CO2, fossilt (ton) 45 280 44 800

CO2, icke-fossilt (ton) 259 140 281 890

NOx (ton) 125 156

Svavel (ton) 3 6

Stoft (ton) 0,1 2

Levererad mängd energi El, kraftvärme (GWh) 155 110

El, solkraft (GWh) 0,05 0,05

El, vattenkraft (GWh) 36 34

Fjärrkyla (GWh) 8 8

Fjärrvärme (GWh) 560 587

Ånga (GWh) 5 5

Totalt (GWh) 764 744
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GRI BESKRIVNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 24

102-2 Viktigaste aktiviteterna, varumärkena, produkterna och tjänster 2

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor 23

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet 24

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 24

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 24

102-7 Den redovisade organisationens storlek 24

102-8 Antal anställda per anställningsform, hel- och deltid 14-16, 24

102-9 Organisationens leverantörskedja 5,6,18

102-10 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek och ägande Inga väsentliga förändringar

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 2,5,11-13

102-12 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer 5, 18

102-13 Medlemskap i organisationer 5

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 3

102-15 Påverkan, risker och möjligheter 6

102-16 Etik och integritet 5, 12, 18

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 5

102-24 Tillsättning av styrelse 5

INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 6

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 15

102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter 5, 6

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. 6

102-44 Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter 6

REDOVISNINGSPROFIL 

102-45 Koncernbolag som omfattas av redovisningen 2

102-46 Process för definition av innehållet och avgränsningar 5, 6

102-47 Väsentliga områden som har identifierats 5, 11-13

102-48 Förändring av tidigare redovisad information Inga väsentliga förändringar

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsningar och omfattning Inga väsentliga förändringar

102-50  Redovisningsperiod 2

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 2

102-52 Redovisningscykel 2

102-53 Kontaktperson 2

GRI-index och ytterligare upplysningar
Generella standardupplysningar. 

GRI-INDEX

102-54 Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer 2

102-55 GRI index 21

102-56 Externt bestyrkande 2

HÅLLBARHETSSTYRNING

103-1 Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden 2, 5, 11-13

103-2 Metod för styrning och dess olika delar 5

103-3 Utvärdering av styrningen 5

INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR 

203-1 Investeringar i infrastrukturen 18

203-2 Indirekt ekonomisk påverkan 2, 5

ANTIKORRUPTION

205-1 Hållbarhetsstyrning 5, 18

205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga incidenter

MATERIALANVÄNDNING

301-1 Materialanvändning. 20

ENERGI

302-1 Energianvändning inom organisationen 12

VATTEN

303-5 Total vattenanvändning 11

304-2 Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden 12-13

UTSLÄPP

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 12

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2 ) 12

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 12

AVFALL

305-5 Minskning av utsläpp av växthusgaser 12

305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra signifikanta utsläpp till luft  11, 20

306-1 Totala utsläppen till vatten (typ och recipient) 20

306-2 Total avfallsvikt (typ och hanteringsmetod) 20

REGELUPPFYLLNAD

307-1 Betydande böter och sanktioner till följd av brott mot miljölagar och bestämmelser Två fall, totalt 625 000 kr.

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER AVSEENDE MILJÖ

308-1 Andel nya leverantörer som har granskats utifrån miljökriterier 18

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

401-1 Antal och andel nyanställda, samt personalomsättning 14

HÄLSA OCH SÄKERHET

403-1 Arbetsmiljöledningssystem och omfattning 5

403-2 System för tillbudsrapportering 15
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403-3 Företagshälsovård 15

403-4 Fackliga samverkan relaterat till hälsa och säkerhet 15

403-5 Utbildning hälsa och säkerhet 15

403-6 Friskvård 15

403-7 Förebyggande arbete 14-15

403-8 Anställda som omfattas av arbetsmiljöledningssystem 5

403-9 Olyckor och allvarliga tillbud 14-15

403-10 Arbetsrelaterad ohälsa 14-15

UTBILDNING

404-3 Andel anställda som får regelbunden uppföljning av sina prestationer 15

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

405-1 Sammansättning av styrelse/ledning samt anställda Fördelning kvinnor/män i: 
-ledningsgrupp (3/10)  
-styrelse (6/22)

405-2 Förhållandet för grundlöner och ersättningar mellan kvinnor och män 15

ICKE DISKRIMINERING

406-1 Fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder, antal Två fall av kränkande särbehandling, tillämpliga åtgärder vidtagna.

LOKALA SAMHÄLLEN

413-1 Bolagets påverkan på samhällen där verksamheten bedrivs 5

LEVERANTÖRER

414-1 Andel nya leverantörer som har granskats utifrån sociala kriterier 18

INCIDENTER SOM RÖR ÖVERTRÄDELSER I MARKNADSKOMMUNIKATION

417-3 Incidenter som rör överträdelser i marknadskommunikation Inga incidenter

GRI-INDEX OCH GRANSKNING

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 

för år 2020 på sidorna 1–22, och för att den är upprättad i 

enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation 

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 

väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 

anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 

uttalande.

Borås Energi och Miljö omfattas av kravet på lagstadgad hållbarhetsrapportering i enlighet med krav i 

årsredovisningslagen. Hållbarhetsredovisningen omfattar rapporteringskrav som miljö, socialt ansvar, personal, mänskliga 

rättigheter och antikorruption och finns beskrivna på följande sidor:

INDEX ÅR HÅLLBARHETSRAPPORT UPPLYSNING SIDHÄNVISNING

MILJÖ Policy 11-13

Risker 6, 11-13

Mål och resultat 11-13, 20

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL Policy 2, 14-17

Risker 6

Mål och resultat 14-17

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Policy 2, 14-17

Risker 6

Mål och resultat 14-17

MOTVERKANDE AV KORRUPTION Policy 5, 6

Risker 6

Mål och resultat 18

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB org.nr 556527-5590.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg, datum enligt digital signering. 

Ernst & Young AB

Hans Gavin  

Auktoriserad revisor



23

Styrelsens säte: Borås kommun.  

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).  

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

ÅRSREDOVISNING BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB 556527-5590

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Styrelsen och verkställande direktören för Borås Energi och Miljö AB avger härmed följande årsredovisning.
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     Noter        31
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Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI 

OCH MILJÖ AB, organisationsnummer 556527-5590, får 

härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB, organisationsnummer 

556547-5646,  vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. 

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens 

verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i Borås. 

Företrädare för bolaget och dess styrelse genomför 

löpande planerings- och uppföljningssamtal med ägaren om 

verksamhetsfrågor och ekonomi.

Borås Energi och Miljö AB verkar för att Borås Stad kan 

erbjuda kundanpassade lösningar med god tillgänglighet 

inom energi -, avfalls-, VA- och miljöområdet. Synsättet 

inom bolaget har sedan många år gått från att utveckla 

produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggnaden 

genom hållbara systemlösningar som skapar 

förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall 

dessutom vara ett av Borås Stads verktyg för att Borås 

skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad och kunna uppnå 

Vision 2025.

Bolaget skall med de olika verksamheterna, åstadkomma 

synergieffekter till gagn för den som utnyttjar bolagets 

tjänster. Bolaget söker alltid utvecklingsmöjligheter för 

verksamheten i samråd med forskningsvärlden, men även 

med den akademiska världen och näringslivet. 

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 

året och efter årets utgång har bedrivits i enlighet med 

det i bolagsordningen angivna kommunala syftet och de 

kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret och efter 
räkenskapsårets utgång
Fram till den 1 april var Ewa Bideberg tf. VD för bolaget 

därefter tillträdde Anders Lindholm som ordinarie VD. Efter 

drygt 6 månader avslutades Anders Lindholms anställning 

och från den 5 oktober fick Anders Glemfelt uppdraget som 

tf. VD. Magnus Kårestedt anställdes under hösten till ny VD 

och kommer tillträda i januari 2021. 

Hela EMC-projektet hade per den 31/12 2020 en 

upparbetad investering på 3 532 mnkr av en totalbudget 

på 3 667 mnkr. Vid investeringsbeslutet av EMC, 

beslutades att finansieringen av reinvesteringarna 

i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk 

skulle gå igenom Borås Stads internbank. Projektet 

skulle lånefinansieras till 100%. Totalt har bolaget lånat 

2 500 mnkr för detta specifika projekt. Resterande 

investeringskostnad tas genom checkräkningskrediten.

I slutförhandling med entreprenörer i projekt EMC har 

bolaget bl.a. krav på en entreprenör att isolering i 

kraftvärmeverket ska bytas ut. Tvisten är ännu olöst.

Bolagets styrelse, Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige har under året beslutat om att 

införa bostadsnära insamling av hushållsavfall för 

villa- och fritidshus. Beroende på att förutsättningarna 

för finansieringen förändrades under året var bolaget 

tvungna att ta om besluten i styrelsen, Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige. I december fattade 

Kommunfullmäktige det slutliga beslutet om att bolaget 

kunde fullfölja projektet. Projektet kommer ta ca 2,5–3 

år att införa och första området kommer få det nya 

insamlingssystemet under första halvåret 2021.

Under december 2019 valde vår ordförande i styrelsen 

Kent Hedberg att ta en timeout från sitt styrelseuppdrag 

och Ulrik Nilsson förste vice ordförande gick in som 

ersättare. Vid ordinarie bolagsstämma i april valdes 

en ny styrelse och Hanne Jensen utsågs till ny 

styrelseordförande. Hanne Jensen valde dock under hösten 

att avsäga sig uppdraget och ägaren utsåg då Roland 

Andersson till ny ordförande från och med 15 oktober. 

Organisation och personal
Medelantalet tillsvidareanställda uppgick under året till 

322 (314) personer. Övriga uppgifter om anställda och 

personalkostnader framgår av not 4.

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 1 047 

(1 038) mnkr. Bolaget har haft något lägre försäljning av 

fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Intäkter för 

mottaget avfall har ökat i jämförelse med föregående år. 

Totala elintäkter i bolaget har varit högre än föregående år 

Förvaltningsberättelse
trots låga elpriser. Detta beror främst på elproduktionen 

på det nya kraftvärmeverkets turbin samt försäljning av 

elcertifikat och utsläppsrätter. Intäkter för VA har ökat 

beroende på årets taxeökning samt att intäkterna för 

anslutningsavgifter varit högre än föregående år. Posten 

för övrig energiverksamhet, där Vattenkraften ingår,  visar 

på lägre intäkter på grund av lägre elpriser trots högre 

volym, även posten energitjänster har varit lägre under 

året.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52,3 (25,8) 

mnkr. Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 47,2 (49,7) 

mnkr, för övrig energiverksamhet till 7,4 (7,7) mnkr, för 

Biogas till -18,0 (-19,7) mnkr, för VA-verksamheten till 11,9 

(-16,1) mnkr och för övrig avfallshantering till 9,2 (14,2) 

mnkr, övrigt och gemensamt -5,4 (-10,0) mnkr.

VA-verksamhetens resultat avsattes tom 2017 till en fond 

för framtida reinvestering. Bakgrunden till avsättningen 

är kravet i 30§ lagen om allmänna vattentjänster där 

VA-verksamhet måste bedrivas till självkostnadspris. 

Medel får avsättas till fond för framtida nyinvesteringar. 

Borås Stad (KF) har fattat ett beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk och därför har en investeringsfond 

upprättats. I och med att det nya avloppsreningsverket 

togs i drift under våren 2018 så har VA-fonden börjat att 

lösas upp from juli månad 2018.

Posten pågående investeringar har ökat mot föregående 

år. Totala pågående investeringar per bokslutet var 134,1 

mnkr mot 75,3 mnkr föregående år. Detta beror främst 

på pågående investeringar av förbehandlingsanläggning 

biogas, nya insamlingssystemet samt nya 

omvandlingsområden.

Marknad
”Fjärrvärmeleveransen under 2020 blev totalt 560,1 GWh 

(587,4) . En minskning från föregående år samt lägre än 

budget. Vi har under året haft varmare temperaturer än 

budget. 2020 blev ett av de varmaste åren sedan mätning 

av årstemperatur har gjorts. 

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2020 varit 

något lägre än 2019. Den totala volymen till försäljning 

uppgick till 927 kNm3 (975 kNm3).

Bolaget har en ambition att satsa på olika former av 

kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet 

med kommunikationen är att motivera och engagera 

invånarna än mer i stadens miljöarbete. 2020 blev inte 

så som planerat med tanke på att vi inte har kunnat 

träffa invånarna fysiskt. Innan restriktionerna infördes 

hann bolaget med att arrangera öppet hus på Energi- och 

Miljöcenter på Sobacken, delta i arbetsmarknadsmässa 

arrangerat av Högskolan i Borås och genomföra 

studiebesök i våra anläggningar. 

Under resterande del av året har kundmöten och övrig 

extern kommunikation skett i digital form. I slutet av 

året lanserade bolaget en ny app, Sortera med mera, 

som hjälper kunderna att sortera rätt och hålla reda på 

öppettider till stadens återvinningscentraler och få notiser 

om när bolaget kommer och tömmer sopkärl mm.

Bolaget försöker hela tiden utveckla 

kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat 

genom att aktivt arbeta med hemsidan, sociala medier 

och genom fysiska och digitala möten med boråsarna. 

Detta för att få delaktighet i miljöarbetet som syftar till en 

fossilbränslefri och hållbar kretsloppsstad.

Förväntad framtida utveckling samt 
risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget kommer under 2021 vidareutveckla verksamheten 

för att nå mål och vision. Bolaget kommer att verka för 

att bidra med så mycket som möjligt för att staden skall 

nå Borås Stads ”Vision 2025”. Vår kunskap och erfarenhet 

kommer att användas för att möta nya utmaningar och 

omsätta dessa till nya idéer under året.

För året kommer fokus att vara:

• Framtida dricksvattenförsörjning, projekt med nytt 

vattenverk.

• Sortera mera hemma, bostadsnära insamlingssystem.

• Att fortsätta att skapa synergier inom bolagets 

organisation.

• Framtagning av strategi för fjärrvärmens utveckling. 

• Gasol- och stödoljeförbränning till fjärrvärmeproduktionen 

ska konverteras till förnybara bränslen. 
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• Fortsätta och slutföra arbetet med att finna en extern 

samarbetspartner om att sälja bolagets producerade 

rågas. 

• Ta fram underlag för en solcellspark

Bolagets affärsplaner beskriver utveckling och inriktning av 

verksamheten för de kommande fem åren.

Risker i bolagets verksamhet sammanhänger främst 

med priser på bränslen och el samt volymrisker till följd 

av vädervariationer. Även politiska beslut avseende 

skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets 

ekonomiska utveckling. Avfalls- och biobränslen prissäkras 

i så långsiktiga avtal som möjligt, men erfarenhetsmässigt 

påverkar konjunkturläget både pris och tillgång för 

såväl avfall som för biobränsle. Därav vill leverantörerna 

vanligtvis inte avtala mer än ett år i taget.

Internkontroll
”Uppföljning av internkontrollplan 2020 har skett löpande 

för Ekonomi, Inköp, It, HR, Avfall/Återvinning. 

Under året har arbete löpande gjorts med att implementera 

Internkontrollarbetet på BEM för att ha internkontroll på 

plats fullt ut för hela bolaget inför 2021. Vi har arbete 

med att tydliggöra kopplingen mellan riskhantering och 

verksamhetens mål och processer.

Processen för framtagande av den företagsövergripande 

riskanalysen 2021 har inletts med en inledande 

riskworkshop med bolagets ledningsgrupp. Därefter 

har kompletterande riskgenomgångar genomförts med 

bolagets samtliga affärsområden och stödjande funktioner. 

Utifrån det samlade resultatet har företagsledningen 

genomfört en samlad analys och kalibrering av de risker 

som identifierats och värderats av bolagets olika delar. 

Riskanalys för Borås Energi och Miljö är i och med detta väl 

förankrad i bolagets olika delar och de mest betydande 

riskerna fördelas in i internkontrollplanen i Stratsys enligt 

rutin.”
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Miljöpåverkan
”Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och 

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet 

att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa 

avfall samt att driva anläggningar för mottagning, 

sortering, avvattning, behandling, biologisk behandling, 

bränsleberedning, mellanlagring och deponering.

För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för 

produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består av 

kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs 

av biobränsle, avfall, gasol, bioolja och olja. Inom ramen 

för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en 

elpanna samt en värmepumpsanläggning. Värmepumpen 

utnyttjar  

spillvärme från bolagets reningsverk. Det fossila inslaget 

i bränslemixen för fjärrvärme och fjärrkyla är ca 1 % för 

2020.

Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk 

varav Sobacken är det största. Produktion av dricksvatten 

sker enligt livsmedelsverkets regler.”

Borås Energi och Miljö äger och driver fyra vattenkraftverk, 

där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reglering 

av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och 

djurlivet. Bolaget arbetar med miljö-, arbetsmiljö- och 

kvalitetsmål för att på så vis höja anläggningarnas 

miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till 

företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i 

förbättringsarbetet.

Bolaget upprättar årligen ett klimatbokslut som visar hur vi 

genom våra tjänster påverkat klimatet. 

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning går att läsa om på sidorna 1 - 22 i 

Hållbarhetsredovisningen 2020 för Borås Energi och Miljö.

Kärl till det nya bostadsnära insamlingssystemet. 
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Not 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Nettoomsättning 1 1 046 914 1 038 189

Aktiverat arbete för egen räkning 22 942 23 661

Övriga rörelseintäkter 8 814 1 903

1 078 671 1 063 753

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -159 990 -186 643

Övriga externa kostnader 2,3 -342 404 -392 526

Personalkostnader 4 -218 576 -206 508

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 9,10,11,12 -225 385 -177 087

Övriga rörelsekostnader 0 -2 771

-946 355 -965 535

Rörelseresultat 132 315 98 218

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 220 680

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -80 201 -73 112

-79 981 -72 432

Resultat efter finansiella poster 52 335 25 785

Bokslutsdispositioner 7 -52 475 -26 043

Resultat före skatt -141 -257

Skatt på årets resultat 8 -0 1 284

Årets resultat -141 1 027

Resultaträkning
Flerårsöversikt* 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 1 046 914 1 038 189 966 837 937 067 918 547

Balansomslutning (tkr) 5 211 493 5 081 461 4 639 131 3 554 154 2 655 028

Resultat efter finansiella poster (tkr) 52 335 25 785 62 570 -298 077 59 725

Årets resultat (tkr) -141 1 027 -6 525 -351 249 12

Investeringar 360 248 635 659 1 240 356 1 324 465 125 644

Resultatmarginal (%) 12,7% 9,5% 9,1% -30,1% 8,5%

Avkastning på totalt kapital (%) 2,5% 1,9% 1,9% -7,9% 3,0%

Avkastning på eget kapital (%) 9,5% 5,0% 12,6% -65,5% 22,0%

Soliditet (%) 10,6% 10,2% 10,7% 12,8% 10,2%

Antal tillsvidareanställda 322 314 315 311 225

* se not 22 för nyckeltalsdefinitioner. 

Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

 

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr

93 471 499 kr

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över 

förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 

Flerårsöversikt*
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Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 3 069 4 142

3 069 4 142

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 973 407 510 847

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 3 549 473 4 054 318

Inventarier, verktyg och installationer 12 176 473 37 866

Pågående nyanläggningar 13 134 059 75 267

4 833 412 4 678 299

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 14 94 018 94 018

94 018 94 018

Summa anläggningstillgångar 4 930 499 4 776 459

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier 0 0

Råvaror och förnödenheter 49 882 33 286

49 882 33 286

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 152 952 156 927

Koncerninterna fordringar 47 901 64 461

Skattefordringar 3 255 3 255

Övriga fordringar 8 899 21 282

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 009 22 967

230 016 268 892

Kassa och bank 1 096 2 824

Summa omsättningstillgångar 280 994 305 002

SUMMA TILLGÅNGAR 5 211 493 5 081 461

Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000

Reservfond 40 000 40 000

50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 93 612 92 586

Aktieägartillskott 0 0

Årets resultat -141 1 027

93 471 93 612

Summa eget kapital 143 471 143 612

Obeskattade reserver 16 521 500 477 682

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 212 871 220 508

212 871 220 508

Långfristiga skulder

Reverslån Borås Stad 18 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 19 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 84 151 98 951

Koncerninterna skulder 175 084 151 182

Skatteskuld 0 0

Övriga skulder 14 920 14 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 48 160 55 612

322 314 319 997

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 211 493 5 081 461



28ÅRSREDOVISNING BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB 556527-5590

         Bundet eget kapital           Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 

vinst/förlust

Årets resultat Summa eget 

kapital

Ingående balans 2019-01-01 10 000 40 000 99 111 -6 525 142 586

Disposition av föregående  

års resultat

0 0 -6 525 6 525 0

Årets resultat 0 0 0 1 027 1 027

Utgående balans 2019-12-31 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Ingående balans 2020-01-01 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Disposition av föregående  

års resultat

 

0

 

0

 

1 027

 

-1 027

 

0

Årets resultat 0 0 0 -141 -141

Utgående balans 2020-12-31 10 000 40 000 93 612 -141 143 472

Antal aktier 100 st

Kvotvärde 100 kronor

Rapport  
över förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys
2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 132 315 98 218

Avskrivningar och nedskrivningar 225 385 177 087

Avsättning deponi 960 0

358 661 275 304

Erhållen ränta 220 680

Erlagd ränta -80 201 -73 112

Betald inkomstskatt -218 -419

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 278 462 202 453

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -16 596 9 281

Förändring av rörelsefordringar 39 094 5 419

Förändring av rörelseskulder -14 937 -182 313

Förändring förutbetalda anslutningsavgifter 24 063 18 320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 087 53 161

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -18 346 -564 291

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, pågående -361 080 -71 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten -379 425 -635 659

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag 0 -1 680

Upptagna lån 0 250 000

Amortering -100 000 -50 000

Förändring av checkräkningskredit 167 610 384 796

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67 610 583 116

Årets kassaflöde -1 728 617

Likvida medel vid årets början 2 824 2 206

Likvida medel vid årets slut 1 096 2 824
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-

gen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande 

effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:

Bolaget har årligen gjort en avsättning till  investeringsfond 

för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel kan 

avsättas till fond enligt vattentjänslagen,30§ lagen om 

allmänna vattentjänster, under en 5-årsperiod. Denna fond 

har nu börjat att lösas upp då det nya avloppsreningsverket 

har tagits i drift. Ingen ny avsättning har gjorts efter 2020. 

Bolaget brukar avsätta även årliga medel för sluttäckning 

av deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd av-

sätts årligen del av resultatet för denna deponicell, i syfte 

att användas det år denna sluttäcks. Avsättning har gjorts 

under 2020 med 960 tkr.

Under 2017 beslutades att skriva ner anläggningstillgångar 

tillhörande fjärrvärmen på affärsområde Energi till en 

summa på 450 mnkr. Affärsområdet hade en förändrad 

marknadssituation vilken bidrog till ett negativt prognosti-

serat framtida resultat. Under 2020 har en förnyad ned-

skrivningsprövning gjorts. Inga ytterligare nedskrivningsbe-

hov har identifierats men ej heller några faktorer som talar 

för en återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.

Koncerntillhörighet

Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett 

helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-

5646, med säte i Borås Kommun. Moderbolaget ägs helt av 

Borås Stad.

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäk-

ter avser värdemässigt 13 366 tkr av inköpen och 10 232 

tkr av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås 

Stadshus AB är moderbolag.

Koncernredovisning

Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen 

koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i 

årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 

eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 

får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag 

görs för lämnade rabatter.

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som 

intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 

och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivränteme-

toden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning 

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, 

ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp 

som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten ”Uppar-

betad men ej fakturerad intäkt”.

Borås Energi och Miljö har intäktsfört offentliga bidrag till 

en summa av 584 tkr.

Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av 

finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 

(hade inga innevarande år) som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 

över leasingperioden.

Se vidare not 3.

Ersättning till anställda efter avslutad 
anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fast-

ställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-

nad under den period de anställda utför de tjänster som 

ligger till grund för förpliktelsen. 

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
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ningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anlägg-

ningstillgångar har delats upp på betydande komponenter 

när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 

minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperi-

oden.

Bolaget har under året utrett klassificering av materiella 

anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i om-

klassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra 

tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inven-

tarier, verktyg och installationer. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings-  

och utvecklingsarbeten och liknande  

arbeten     5 år 

Goodwill     5 år

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader    20-100 år 

Maskiner och andra  

tekniska anläggningar   10-40 år  

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Pågående nyanläggningar 

Kostnaden för pågående investeringar som ej ännu är akti-

verade bokförs som pågående nyanläggningar. När investe-

ringen är slutbesiktigad och tagen i drift flyttas kostnaden 

till anläggningstillgångar och börjar skivas av enligt respek-

tive avskrivningsplan.

Internt upparbetade immateriella  
anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseen-

de internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriteri-

erna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och 

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-

ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-

gen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräkna-

de försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 

valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i 

varulagret har beaktats.

Bolaget innehar elcertifikat och utsläppsrätter. Detta redo-

visas enligt reglerna för offentliga bidrag i enlighet med K3  

paragraf 24.9.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-

sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordring-

ar och skulder redovisas som finansiella poster.

Aktiverat arbete för egen räkning

Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. 

Utgifterna innefattar personalkostnader och personalom-

kostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 

till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp 

varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar 

och långfristiga skulder värderas efter det första värde-

ringstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder 

och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräk-

nas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde om inget annat anges ovan.

Avsättningar

Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga 

till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 

balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 

ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Avsättningarna omprövas årligen.

Avsättning till deponi har gjorts för 2020  med knappt 1 

mnkr vilket är en beräknad årlig fördelning av sluttäck-

ningskostnaden. Kostnad för sluttäckning finansieras med 

ett årligt uttag i den takt som deponin sluttäcks. Ingen 

sluttäckning har skett under 2020.

VA-verksamhetens resultat avsätts till en fond för framti-

da reinvestering. Bakgrunden till avsättningen är kravet i 

30§ lagen om allmänna vattentjänster där VA-verksamhet 

måste bedrivas till självkostnadspris. Medel får avsättas 

till fond för framtida nyinvesteringar. Fonden upprättades 

då Borås Stad (KF) fattade beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk. Fonden kommer att lösas upp i takt 

med att anläggningarna tas i drift och beloppet kommer 

att motsvara kostnaden för avskrivningar för de nya an-

läggningarna. Hela överskottet från VA-verksamheten har 

årligen tom 2017 lagts upp i fonden.



30

Under 2019 gjordes en avsättning på ansvarsområde hus-

håll då resultatet var positivt. Detta för jämna ut effekten 

på implementeringen av Sortera mera hemma som kommer 

att ske under tre års tid och påverka resultatet negativt för 

hushållskollektivet. Enligt lag skall hushållskollektivet gå 

plus/minus noll över tid. Eftersom ansvarsområde hushåll 

har ett negativt resultat 2020 kommer denna avsättning 

att återföras i sin helhet.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter rörande fjärvärme och fjärrkyla 

intäktsförs vid slutförd installation.

Intäkter från anläggningsavgifter gällande VA-

verksamheten bokförs som en förutbetald intäkt. I enlighet 

med matchningsprincipen intäktsförs anslutningsavgiften 

successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av till 

en genomsnittlig avskrivningsperiod på 33 år.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av 

företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflöde-

sanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medfört in- och utbetalningar. 

Aktuell skatt och uppskjuten skatt

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 

perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redo-
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visade resultatet i resultaträkningen då det har justerats 

för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 

samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller 

avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas 

enligt de skattesatser som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan 

redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 

rapporterna och det skattemässiga värdet som används 

vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt 

redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjut-

na skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga 

temporära skillnader och uppskjutna skattefordringar redo-

visas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den 

omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot 

framtida skattepliktiga överskott.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar 

omprövas varje balansdag och reduceras till den del det 

inte längre är sannolikt att tillräckliga resultat kommer att 

finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis mot den 

uppskjutna skattefordran.

Avloppsreningsverket vid Energi- och Miljöcenter på Sobacken.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Fjärrvärme 564 474 565 740

Övrig energiverksamhet 23 992 29 357

Biogas 5 538 6 282

Avfallsverksamhet 193 847 191 860

Vatten och avlopp 253 922 233 409

Övrigt och gemensamt 5 147 11 541

1 046 920 1 038 189

Nettoomsättningen är bolagets försäljning härrörande från våra primära verksamhetsområden, med avdrag för mervärdesskatt 

(moms).

Not 2 Arvode till revisorer
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdraget -276 -234

Annan revisionsverksamhet -97 -55

Skatterådgivning -83 0

Övriga tjänster 0 0

-456 -289

Deloitte

Revisionsuppdraget 0 -300

Annan revisionsverksamhet 0 -15

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster -2 -3 527

-2 -3 842

Deloitte

Revisionsuppdraget -73 -68

Annan revisionsverksamhet 0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

-73 -68

Not 3 Operationella leasingavtal
2020 2019

Kostnadsförda arrenden och leasingavgifter

-22 729 -18 781

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara

operationella leasingavtal och arrenden:

     Ska betalas inom 1 år -23 182 -19 240

     Ska betalas inom 1-5 år -110 079 -74 772

     Ska betalas senare än 5 år -20 264 -9 700

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet tillsvidareanställda

2020 2019

Män 250 242

Kvinnor 72 72

322 314

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör -2 568 -2 143

Övriga anställda -153 136 -145 223

-155 704 -147 365

VD har lön under uppsägningstid enligt VD-avtal (6 månader).

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med 0 0

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -292 -203

Pensionskostnader för övriga anställda -12 758 -11 179

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -49 819 -47 760

-62 869 -59 142

2020-12-31 2019-12-31

Utestående pensionsförpliktelser

till styrelse och verkställande direktör 0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare:

Andel kvinnor i styrelsen 27 % 32 %

Andel män i styrelsen 73 % 68 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 25 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 75 %
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Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Resultat förs aktier o andelar koncernföretag 0 504

Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar 220 176

220 680

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter*
2020 2019

Övriga räntekostnader, Borås Stads internbank -80 201 -73 112

Kursdifferenser 0 0

-80 201 -73 112

*För information om årets aktiverade räntekostnader i anläggningstillgångar se not 13

Not 7 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Lämnat koncernbidrag -10 000 0

Avsättning deponi* 0 0

Avsättning till VA fond 0 0

Upplösning VA fond 0 0

Avsättning Hushåll 0 -1 343

Upplösning Hushåll 1 343 0

Avskrivning över plan -43 818 -24 700

-52 475 -26 043

*Se not 17

Not 8 Skatt på årets resultat
2020 2019

Uppskjuten skatt på outnyttjat underskottavdrag -1 644 -1

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 1 644 1 285

Summa redovisad skatt 0 1 284

Genomsnittlig effektiv skattesats - -

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -141 -257

Skatt på redovisat resultat enligt 

gällande skattesats (21,4 %) 30 55

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -30 -56

     Ändrad skattesats 0 1 285

Redovisad skatt 0 1 284

Effektiv skattesats 0,1% -

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 279 1 067

Omföring från pågående nyanläggning 1 049 6 213

Omvärdering anläggning 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 328 7 279

Ingående avskrivningar -3 138 -1 067

Årets avskrivningar -2 122 -2 071

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 259 -3 138

Utgående redovisat värde 3 069 4 142
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Not 10 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 690 841 236 139

Omföring från pågående nyanläggning 16 649 454 701

Omvärdering anläggning* 514 120 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 221 610 690 841

Ingående avskrivningar -40 767 -28 980

Årets avskrivningar -34 624 -11 787

Omvärdering anläggning* -33 585 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -108 977 -40 767

Ingående nedskrivningar -139 226 0

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning 0 -139 226

Utgående ackumulerade nedskrivningar -139 226 -139 226

Utgående redovisat värde 973 407 510 848
 

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Taxeringsvärde byggnad 17 601 17 601

Taxeringsvärde mark 5 000 5 000

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 954 488 4 062 374

Årets anskaffning 18 346 0

Omföring från pågående nyanläggning 261 835 1 894 040

Omvärdering anläggning* -693 379 0

Årets avyttringar/utrangeringar 0 -1 926

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 541 289 5 954 488

Ingående avskrivningar -1 481 382 -1 324 252

Årets avskrivningar -180 530 -158 879

Omvärdering anläggning* 88 884

Årets avyttringar/utrangeringar 0 1 749

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 573 029 -1 481 382

Ingående nedskrivningar -418 787 -108 013

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning -310 774

Utgående ackumulerade nedskrivningar -418 787 -418 787

Utgående redovisat värde 3 549 473 4 054 319

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 994 41 874

Omföring från pågående nyanläggning 22 755 16 120

Omvärdering anläggning* 179 258 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260 007 57 994

Ingående avskrivningar -20 128 -15 778

Årets avskrivningar -8 109 -4 350

Omvärdering anläggning* -55 297 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -83 534 -20 128

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 176 473 37 866

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.
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Not 13 Pågående nyanläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 75 267 1 364 367

Årets anskaffningar 361 080 634 770

Omföring till årets aktivering -302 288 -1 923 870

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 134 059 75 267

Inga aktiverade räntekostnader har bokförts under 2020.

Not 14 Uppskjuten skattefordran
2020-12-31 2019-12-31

Outnyttjat underskottsavdrag 78 809 77 165

Temporär skillnad avseende byggnad 15 209 16 853

Utgående ackumulerade 94 018 94 018

Den uppskjutna skattefordran är hänförligt från den genomförda nedskrivningen av fjärrvärmeanläggningar om 450 mnkr 

som genomfördes 2017. Nedskrivningen har fördelats baserat på nedlagda kostnader och 30,9 % hänförs till byggnader och 

resterande del belastat maskiner och andra tekniska anläggningar. Nedskrivningen på byggnader har skapat en skattemässig 

temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skattefordran. Den del av nedskrivningen som är hänförlig till maskiner och 

andra tekniska anläggningar har skapat ett skattemässigt underskott som ger upphov till en uppskjuten skattefordran.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 16 545 22 597

Periodiserade intäkter 465 371

Utgående redovisat värde 17 009 22 967

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 521 500 477 682

521 500 477 682

Not 17 Avsättningar

Övriga avsättningar 2019 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 222 544 3 876 0 226 419

     Årets avsättningar 0 0 1 343 1 343

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

215 290 3 876 1 343 220 508

Övriga avsättningar 2020 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 215 290 3 876 1 343 220 508

     Årets avsättningar 0 960 -1 343 -383

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

208 036 4 836 0 212 871

Not 18 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Reverslån Borås Stad 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter VA-verksamheten 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Bolagets checkräkningskredit mot Borås Stad räknas som långfristig skuld, med huvudsaklig motivering enligt följande (som 

skrivs in i Riktlinjer för finansverksamheten i den uppdatering som beslutas av fullmäktige i feb-17): De majoritetsägda bolagen 

ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig 

kapitalförsörjning, som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Av de långfristiga skulderna så är det totalt 3 433 704 tkr som förfaller senare än 5 år från balansdagen.

Not 19 Checkräkningskredit
2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 2 053 000 1 953 000

Utnyttjad kredit -1 308 632 -1 141 021

Not 20 Upplupna kostnade och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 24 612 23 095

Deponiskatt -909 952

Övriga upplupna kostnader 19 021 16 196

Periodiserade leverantörsfakturor 5 437 15 369

Övriga förutbetalda intäkter 0 0

48 160 55 612
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Not 21 Upplysningar om finansiella instrument
Borås Energi och Miljö ABs finansiering sker främst genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads 

koncernkonto. Kreditens maximala storlek bestäms årligen av kommunstyrelsen i Borås Kommun.

Säkringsredovisning

Borås Energi och Miljö AB uppfyller kravet för säkringsredovisning och ingen marknadsvärdering bokförs i resultaträkning eller 

balansräkning. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader 

med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Effekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att 

säkringsrelationen upphört resultatförs direkt och periodiseras inte.

Ränteswappar

2020-12-31 2019-12-31

Nominellt belopp (ränteswappar) 150 000 250 000

Marknadsvärde (ränteswappar) -3 158 -7 336

Konverteringsdatum Volym, mnkr Ränta, %

2021-06-16 50 000 2,1050

2021-09-23 50 000 2,4925

2022-05-31 50 000 2,1972

150 000

Not 22 Nyckeltalsdefinitioner
Resultatmarginal  

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital  

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på totalt kapital  

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital  

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet  

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
18 januari 2021 tillträder Magnus Kårestedt som ordinarie VD.

Not 24 Disposition av företagets vinst
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Energi och 
Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 23-36 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Borås Energi och Miljö AB:s finansiella ställning 
per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt god re-
visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansva-
ret för den andra informationen. Den andra informationen består 
av Årsrapport 2020 samt annan information i årsredovisningen på 
sidorna 1-22, men innefattar inte årsredovisningen och vår revi-
sionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-visan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-heter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig sä-
kerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 

Revisionsberättelse
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slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Borås Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020 samt av försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-möter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fort-löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-
ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

Göteborg, datum enligt digital signering.  
Ernst & Young AB  

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor 

Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB organisationsnummer 556527-5590.
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VD HAR ORDET

3 februari 2020, första dagen med uppdraget som VD för Borås Djurpark AB. Förväntansfull, 
engagerad och taggad på att ta över stafettpinnen efter Bo Kjellson.

Jag möttes av en organisation full av värme och förväntan – vad skulle hända nu? Uppdraget 
från styrelsen var tydligt, vi skulle utveckla djurparken och ta den till nya nivåer som 
besöksdestination och ytterligare stärka betydelsen av djurparken som besöksanledning till
Borås Stad.

Med facit i hand blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss 2020. Orsaken till det är något vi 
lever mitt i och just nu – Coronapandemin. Men redan innan pandemin hade vi en stor 
utmaning i att förbättra vårt arbetsmiljöarbete efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. 
Före 15 juni skulle vi bl a riskbedöma alla våra olika djurarter, som är drygt 50 till antalet. 
Pga pandemin fick vi uppskov med datumet till 15 oktober och resultatet blev godkänt av 
Arbetsmiljöverket strax före årsskiftet.

I mitten av mars stod det klart att även vi i Sverige drabbades hårt av Corona och olika 
restriktioner infördes. Som djurpark gick vi inte under regeln som begränsade offentliga 
tillställningar och större sammankomster, vilket fick till följd att vi kunde öppna parken lagom 
till påsk. Dock var det viktigt för oss att följa de rekommendationer som gavs av Folkhälso-
myndigheten, att minska smittspridningen och öppna parken på ett ansvarsfullt sätt. För att 
kunna följa dessa rekommendationer var vi tvungna att genomföra en mängd olika anpassningar, 
bl a började vi mäta antalet in- OCH utpasserande besökare för att fastställa hur många 
besökare som kunde vistas samtidigt i parken utan att det skulle kännas alltför trångt. 2020 var 
första året i djurparkens historia då vi var tvungna att sätta ett tak för hur många vi kunde 
släppa in i parken varje dag.

Detta innebar att alla besökare skulle köpa och förboka en biljett via vår websida, något som
vårt system inte var riktigt anpassat för. Vi gjorde en rekordsnabb resa att digitalisera oss så 
gott det gick. Antalet besökare 2020 resulterade i 92,5% jämfört med 2019, som var ett 
mycket bra år besöksmässigt.

Rent ekonomiskt har Coronapandemin påverkat oss negativt framför allt inom två områden, 
vår camping och vår restaurang- och kioskverksamhet. Resandet stod i stort sett stilla under 
2020 och på campingen saknade vi framför allt våra norska campare tillsammans med många 
äldre som brukar åka med familj och barnbarn för att besöka djurparken. Restaurangerna har 
anpassats för att inte skapa trängsel, Savannrestaurangen har serverat portioner istället för 
buffé och Björnrestaurangen har endast kunnat servera mat via avhämtning utanför entrén. 
Tillsammans med ökade kostnader för städning, hygienartiklar, skyltning och marknads-
kommunikation medför tappet på dessa avdelningar att vi gör ett resultat som är 3,6 miljoner 
sämre än året innan och 5,6 miljoner sämre än budget.

Den minskade tillströmningen av gäster till vår camping har medfört att vi stängde campingen 
för vintersäsong, den 21 december för att åter öppnas 1 april 2021. Under året har det förts 
dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås kommun, för att hitta bättre vägar att 
utveckla campingen då det under året fastställs av Kommunfullmäktige att Borås Camping 
även i framtiden ska tillhöra Borås Djurpark AB.
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Under första halvan av 2020 saknades både marknadschef och ekonomichef på grund av 
sjukdom samt beslut att lämna bolaget. I slutet av våren hade vi rekryterat en ny ekonomi-
chef som tillträdde 1 augusti och en ny marknadschef som tillträdde 1 september. Vi har 
också under året anställt en zoologisk chef, en veterinär, en ekonomi- och löneadministratör, 
en chef för underhåll, byggnation och säkerhet, en arbetsledare för samma avdelning samt
en destinationsansvarig för campingen. Totalt sett har vi varit 57 tillsvidareanställda 
och 107 säsongsanställda under året.

Trots hot utifrån har livet i parken rullat på med en hel del anpassningar. För att skydda 
våra medarbetare och våra djur, så har vi arbetat mer isolerat inom varje djuravdelning. 
Vi har av denna anledning haft stängt aphuset för besökare, dessa primater har endast 
visats utomhus i år. Vårt viktiga arbete att bevara djurarter har fortgått och vi kan 
glädjande konstatera att reproduktionen varit god. I parken har det av våra vilda djurarter 
fötts bl a en noshörningskalv, en hyena, en röd panda, tre visentkalvar, sju vildhundsvalpar, 
fyra gepardungar, ett zebraföl och en västafrikansk schimpans, för att nämna några. 
Därtill flertalet ungar av våra domesticerade arter som kor, grisar, getter, hästar, höns m fl.

Ett av våra uppdrag är att utbilda och öka kunskapen om djur och natur och även denna
viktiga del av vår verksamhet har fått anpassas efter rådande omständigheter. Det har 
inneburit omställning till undervisning på distans samt minskade möjligheter att ta emot 
elever under året.

På uppdraget forskningssidan har flera vetenskapliga artiklar publicerats under året genom 
internationella samarbeten.

Djurparkens Bevarande- och insamlingsfond för djur i det vilda har under året tagit ny fart 
och har samlat in medel till de projekt vi stödjer i det vilda; Cheetah Conservation Fund i 
Namibia, Mara Elephant Project i Masai Mara, Kenya samt den mycket hotade Svarta 
Sulawesimakaken på ön Sulawesi i Indonesien.

Jag vill slutligen tacka alla fina medarbetare i Borås Djurpark & Camping för era insatser
och er förmåga och vilja att ställa om, inte ställa in, så att vi kunnat driva vår verksamhet
trots dessa extrema utmaningar vi haft. Jag vill också tacka våra besökare som varit 
toleranta och välvilligt inställda till de anpassningar som krävts för att vi skulle kunna ha 
öppet. Tack också till styrelsen för ert fina stöd och samarbete.

Jeanette Lindström
VD
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Borås Djurpark AB
556073-0359

ÅRSREDOVISNING
FÖR BORÅS DJURPARK AB
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Borås Djurpark AB

för verksamhetsåret 2020.01.01 - 2020.12.31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Borås Djurpark AB bildades 1 januari 1991. 
Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva djurpark och camping.  
Anläggningen Borås Camping arrenderas av Borås Stad.

Ägarförhållanden
Borås Djurpark AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB 556547-5646 med säte i Borås.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie Suppleanter
Per-Eric Stjerna (l) ordförande Alfred Martinger Storme (s)
Liz Odqvist (s) Anette Molarin (s)
Ingvar Zachrisson (c) Hanna Cerny (l)
Urban Svenkvist (m) vice ordförande Karl-Gustav Drotz (kd)
Olle Engström (sd) Björn Malmquist (sd)
Sara Hedlund, personalrepresentant Stina Widengren, personalrepresentant
Karl-Arne Stern, personalrepresentant

Under året har 7 protokollförda styrelsemöten hållits. 

Styrelsens säte: Borås
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
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Borås Djurpark AB
556073-0359

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Nettoomsättningen blev 3,6 miljoner kr lägre jämfört med föregående år. Djurparkens intäkter ökade
med 3,2 miljoner kr, intäkter i restauranger och kiosker samt campingen minskade med 3,6 miljoner kr 
respektive 3,2 miljoner kr jämfört med föregående år.

Antal besökare under året har varit 197 000 betalande entrégäster. Det innebär en minskning med 7,5% 
jämfört med motsvarande siffra för 2019, 213 000 besökare. Observera att barn under 3 år
(under 4 år 2019) eller övriga besökare i parken, såsom elever, konferensgäster o dyl ej är medräknade.

Försäljning av antal säsongskort ökade med 16% till drygt 20 000 sålda kort.

Antalet besökare under höstlovet 2020 ökade med 36% jämfört med föregående år!

Försäljningen i restauranger och kiosker blev lägre jämfört med fjolåret, beroende på coronapandemin.
Undervisningsavdelningen fortsätter att växa med fler elever som utbildas i djurparkens regi.
Borås Camping har i år haft färre gästnätter än föregående år dels pga en nedåtgående trend dels pga 
coronapandemin.
Bolagets resultat efter finansiella poster blev 5,6 miljoner lägre än vår ursprungliga budget för året.

Beläggningen på vår camping har minskat rejält jämfört med föregående år; totalt tappar vi 9 051 
plats-, stug- och rumsnätter. Vandrarhemmet har minskat från 42% till 26%, campingplatserna från 11% 
till 6% och stugorna från 37% till 36%, men där har kapaciteten minskat med 24% då 16 av stugorna 
varit i sådåligt skick att de ej kunnat hyras ut.

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2013 och i september 2020 fick vi på nytt 
godkännande för vårt miljödiplom. Mer att läsa om vårt miljöarbete finns på vår hemsida. Fokus-
områden framöver är att förbättra vårt kemikaliesystem och rutinerna kring detta. Vi fortsätter också att
aktivt arbeta med fler ekologiska varor i verksamheten samt utveckling av avfallssortering m m. Planer 
finns också på att installera solceller på något/några av våra byggnader i parken.

Övriga väsentliga händelser kretsar förstås kring Coronapandemin som påverkar allt i vår verksamhet. 
Flertalet stora evenemang som traditionellt hålls i parken såsom Elfsborgsdagen, Zoorientering, 
Skräpplockardagen m fl har såklart inte genomförts i år.

Nyheter för 2020 är begränsat, då det osäkra läget i början av året gjorde att vi drog i handbromsen.
Vi tyckte dock att det fanns skäl att utvidga möjligheterna att sitta i utomhusmiljö, varpå vi byggde en
ny terrass i Djungelriket, nära Aphuset.

Vårt viktiga avelsarbete har fortsatt. Dock har det varit utmaningar med transporter av olika djurarter
till både in-situmiljöer och till andra djurparker, p g a Coronasituationen.
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Borås Djurpark AB
556073-0359

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Framtida utveckling påverkas av pandemins utveckling. Under 2021 kommer vi att förbättra och förädla 
det vi har för att parken fortsatt ska vara attraktiv att besöka, bl a förbättras området kring Barnens Zoo.
Vi kommer också  att ha fokus på att tillgodose behovet av att vistas utomhus genom olika åtgärder i 
parkens miljö.

En framtidsplan kommer under 2021 att läggas för parkens utveckling på lång sikt. I det arbetet kommer 
Nordskogens areal att ha en viktig plats. Flertalet djuranläggningar behöver förnyas och förbättras för att
tillgodose myndigheternas föreskrifter om djurhållning i djurpark och vi behöver också anpassa dessa för
att vara ett fortsatt attraktivt besöksmål och vara en av de mest välbesökta besöksdestinationerna i
Sverige.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Vad som kan påverka oss är Epizootier, negativ kritik mot djurparker i media och att verksamheten är
känslig för olika typer av extremväder som sol, värme och regn. Även coronapandemin och pandemi-
lagen kan påverka våra möjligheter att hålla öppet som vi brukar. Det är faktorer som kan påverka 
besöksantalet i djurparken.
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Borås Djurpark AB
556073-0359

UPPFYLLANDE AV ÄGARDIREKTIV 

Målet för Borås Djurpark AB är att vara en attraktion i staden för både turister och kommuninvånare.
Bolaget skall också förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten hos 
människor om behovet av naturvård.

Detta skall ske utifrån ett deltagande i olika bevarandeprogram eller naturvårdsinsatser, både In-situ 
(i det vilda) och Ex-situ (utanför det vilda).
Djurparken utnyttjas i undervisningssyfte utifrån ett holistiskt perspektiv på djur och naturvård.
Under 2020 har undervisning bedrivits med anpassningar efter pandemin, från förskolenivå till högskola. 
Den största gruppen är fortfarande elever från olika gymnasier med Realgymnasiet i spetsen. Borås stad
köper fri entré för förskola och grundskola.

Arbetet fortgår för att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift 
och underhåll. I och med vår miljödiplomering har miljöhänsynen blivit allt tydligare.

Ur Borås Djurparks bevarande och insamlingsfond för djur i det vilda har man under 2020 fokuserat på 
elefanternas situation i Afrika. Genom att donera pengar till Mara Elephant Project, hjälper vi till att 
finansiera användandet av helikopter som är avgörande när det gäller bevakning av stora områden mot 
tjuvskyttar, sövning av skadade djur samt att förse vissa elefanter med transponder. Helikoptern används 
också för att motverka konflikt mellan människa och elefant, genom att driva bort elefanterna från 
odlingar samt hundprojekt i Kenya. Vår insamling genom försäljning av vattenflaskor går detta år till 
MEP-projektet i Kenya. 
Naturvårdsorganisationen Selamatkan Yaki på Sulawesi i Indonesien har också fått en donation för 
uppförandet av ett lokalt utbildningscenter för bevarande av arten sulawesimakak och habitatet på plats.

Borås Djurpark är medlem i Svenska Djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and 
Aquaria (EAZA), World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) och 
Conservation Planning Specialist Group (CPSG).

Bolaget skall också erbjuda turister en attraktiv camping. Borås camping är en av Sveriges största
Citycampingar och har utifrån detta en stor betydelse för inresande under hela året.
Kommunfullmäktige har under året fastställt att Borås Camping fortsättningsvis ska tillhöra Borås 
Djurpark AB. Campingen har under året drabbats hårt av coronapandemin och tappat nästan 10 000 
sålda nätter. För att öka förutsättningarna  att göra Borås Camping mer attraktiv för turister genom 
bättre underhåll och framtida investeringar, har en dialog förts under året med Lokalförsörjnings-
förvaltningen om ett nytt hyresavtal. Denna dialog fortsätter 2021. Bolaget har även tagit beslut om 
att hålla campingen stängd fr o m 22 december 2020 till 1 april 2021 och därefter endast ha öppet 
under sommarhalvåret. Denna ändring har medfört att antalet tillsvidareanställda tjänster går från 5,6
till 1,6. Bolaget ser campingen som en betydande och viktig del av verksamheten och för Borås stad
att öka de turistekonomiska effekterna genom att locka turister att stanna längre än en dag i Borås.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning 
angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
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Borås Djurpark AB
556073-0359

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

(Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 61 462 65 037 56 951 64 222 57 989
Resultat efter finansiella poster -17 558 -13 905 -19 837 -11 620 -14 125
Årets resultat -490 -125 0 0 0

Balansomslutning 143 894 143 183 152 122 144 056 106 310
Kapitalets omsättningshastighet 0,43 0,45 0,37 0,45 0,55
Kassalikviditet 111% 74% 121% 71% 217%
Soliditet 1,6% 2,0% 1,9% 2,0% 2,7%
Medeltal anställda 85 89 84 82 83

Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att Borås Djurpark AB:s egna
kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

År 2019 och 2020 ingår endast betalande besökare i statistiken, tidigare år ingår även elever, konferens-
gäster och andra icke entrébetalande gäster.

Resultatdisposition
Förslag till dispositioner beträffande resultat (-489 971 kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 766 448
Årets resultat -489 971

276 477

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 276 477

276 477

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och 
balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. 
Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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Borås Djurpark AB
556073-0359

2020-01-01- 2019-01-01-

Resultaträkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 5, 6 61 462 65 037

Övriga intäkter 1 093 470

62 555 65 507

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 113 -6 060

Handelsvaror -4 030 -3 760

Övriga externa kostnader 7, 8 -22 746 -21 344

Personalkostnader 9 -38 543 -38 707

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 10 -8 700 -8 495

-79 132 -78 366

Rörelseresultat -16 577 -12 859

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 11 0 0

Räntekostnader och liknande kostnader, externt 12 -3 -3

Räntekostnader och liknande kostnader, Borås Stad 12 -979 -1 043

-982 -1 046

Resultat efter finansiella poster -17 559 -13 905

Bokslutsdispositioner 13 17 130 13 926

Resultat före skatt -429 21

Skatt på årets resultat 14 -61 -146

Årets resultat 15 -490 -125
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror 16 608 815

Varumärke 16 344 413

952 1 228

Materiella anläggningstillgångar

Djurparksanläggningar 17 25 482 24 497

Byggnader och markanläggningar 18 89 962 94 212

Inventarier, verktyg och installationer 19 2 616 2 817

Djur 20 0 8

Pågående nyanläggningar 21 825 1 259

118 885 122 793

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 119 837 124 021

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Handelsvaror 715 849

Råvaror och förnödenheter 802 898

Summa varulager 1 517 1 747

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 438 355

Fordringar hos koncernföretag 17 248 13 926

Fordran Borås Stad 751 252

Aktuell skattefordran 1 352 804

Övriga fordringar 1 556 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 959 858

Summa kortfristiga fordringar 22 304 17 110

Kassa och bank 167 180

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 23 988 19 037

SUMMA TILLGÅNGAR 143 825 143 058
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20 000 aktier) 23 2 000 2 000

Reservfond 10 10

2 010 2 010

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 766 891

Årets resultat -490 -125

276 766

Summa eget kapital 2 286 2 776

Långfristiga skulder

Lån från Borås Stad 24 0 18 076

Checkräkningskredit - skuld till Borås Stad 25 121 279 98 557

Summa långfristiga skulder 121 279 116 633

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 561 1 799

Skuld till koncernföretag 1317 575

Kortfristig del lån Borås Stad 10 000 16 072

Övriga skulder 1 424 1 208

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  26 4 958 3 995

Summa kortfristiga skulder 20 260 23 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 143 825 143 058
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Tkr)

     Bundet eget kapital          Fritt eget kapital

Balanserat Årets  Summa
Aktiekapital Reservfond resultat resultat eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 2 000 10 891 2 901
Disposition av föregående års resultat 0
Årets resultat -125
Utgående balans 31 december 2019 2 000 10 891 -125 2 776

     Bundet eget kapital          Fritt eget kapital

Balanserat Årets  Summa
Aktiekapital Reservfond resultat resultat eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 2 000 10 891 -125 2 776
Disposition av föregående års resultat -125 125
Årets resultat -490
Utgående balans 31 december 2020 2 000 10 766 -490 2 286
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Kassaflödesanalys, tkr

2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 17 559 -         13 905 -         

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 700            8 495            

Betald inkomstskatt 632 -              544 -              

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 9 491 -          5 954 -          

förändringar av rörelsekapitalet

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 229               405               

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 1 443 -           86                 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 2 681            387               

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 1 467           878              

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 024 -          5 076 -          

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -                 -                 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4 489 -           5 855 -           

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 489 -          5 855 -          

Finansieringsverksamheten

Erhållna koncernbidrag 13 926          20 236          

Ökning (+) amortering (-) av lån 1 426 -           9 326 -           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 500         10 910         

Årets kassaflöde 13 -               21 -               

Likvida medel vid årets början 180              201              

Likvida medel vid årets slut 167              180              
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NOTER

Not 1 Allmän information

Borås Djurpark AB med organisationsnummer 556073-0359 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Borås. Adressen är Box 502, 501 13 Borås. Företagets verksamhet består av att driva djurparken
och Borås Camping.

Moderföretag i Stadshuskoncernen som Borås Djurpark AB är dotterföretag till är Borås Stadshus AB,
org.nr. 556547-5646 med säte i Borås.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"):

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Borås Djurpark ABs intäkter består i huvudsak av entréintäkter, souvenirförsäljning, restaurang och
kioskförsäljning samt intäkter från Borås camping.

Varuförsäljning
Intäkten från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till
kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda.
*Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,
*företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas
med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna,
*inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
*de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och
*de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, redovisas som operationella leasingavtal.

Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Utländsk valuta
Företagets redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK).

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.
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Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har 
värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det 
verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före att villkoren för att redovisa det som intäkt uppfyllts, redovisas som skuld.

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner för samtliga anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet
och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för  kostnader i takt
med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premien erläggs.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från
det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej
avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra
perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Aktuell skatt för perioden
Aktuell redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till mellan 7-10 år beroende på vad det är för en immateriell
tillgång. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att
dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar
i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte
några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen
är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens
redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den
på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången
och återställande av plats där den finns.

För tillgångar som delats upp i komponenter räknas utgifter för utbyte av sådan komponent in i tillgångens
redovisade värde. Motsvarande gäller för tillkommande nya komponenter. För tillgångar som inte har 
delats upp i komponenter räknas tillkommande utgifter som är väsentliga in i tillgångens redovisade värde
när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla
bolaget, och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader
för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de
uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst
tre år redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället förutsatt att företaget kan göra motsvarande
avdrag enligt inkomstskattelagen.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara
väsentlig, delas tillgången upp i dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde,
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. 

Borås Djurpark är i detta sammanhang en unik enhet där det finns ett flertal faktorer som påverkar
längden i avskrivningstiden utöver de ekonomiska och tekniska medellivslängderna för 
byggnadsdelar och byggkonstruktioner såsom:

* Stort publikt slitage
* Att bibehålla och utöka attraktionsvärdet
* Att uppfylla myndigheters krav för djurhållning och visning av djur
* Förflyttning av djur från en byggnad till en annan
* Införande av nya djurarter

Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Byggnader     5 - 50 år
Markanläggningar   20 - 25 år
Djurparksanläggningar   10 - 25 år
Inventarier, verktyg och installationer     3 - 10 år
Djur            5 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens
eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
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Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. När tillkommande utgifter räknas in i 
anskaffningsvärdet (se ovan) tas det redovisade värdet på de delar som byts ut bort från balansräkningen.

Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort 
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller komponent tas bort från balansräkningen 
redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden (FIFU).
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt
kan hänföras till försäljningstransaktionen.

I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter för att bringa varorna
till deras aktuella plats och skick. I anskaffningsvärdet för egentillverkad tillgång ingår, utöver sådana
kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta 
tillverkningskostnader.

Varor i lager får värderas i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och
är föremål för obetydlig risk för värdefluktuationer. För klassificering som likvida medel får löptiden
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott som en ägare erhåller redovisas i direkt fritt kapital.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst
endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in och utbetalningar.
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Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Företaget bedömer att det inte finns någon betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 4 Derivat och finansiella instrument
Företaget innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar.

Det verkliga värdet för dessa derivat uppgår till ett totalt belopp om 10 000 Tkr (25 000 Tkr).

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av 
ändrade marknadsräntor. Företaget är huvudsakligen exponerad för ränterisk genom lånefinansiering.
Lånen löper med rörlig ränta, vilket innebär att företagets framtida finansiella kostnader påverkas
vid ändrade marknadsräntor. Företaget påverkas också av ändrade marknadsräntor som en följd
av de derivatinstrument som innehas för att säkra transaktionsexponeringen (se ovan).

Företagets samtliga ränteswappar som innebär att rörlig ränta swappas till fast ränta är identifierade
som kassaflödessäkringar, innebärande säkring av företagets kassaflöde hänförligt till lån som löper med
rörlig ränta.

Not 5 Nettoomsättning 2020 2019
Borås Djurpark 55 188 55 522
Borås Camping 6 274 9 515
Summa 61 462 65 037

Not 6 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2020 2019

Inköp 10,3% 8,7%
Försäljning 0,0% 0,1%

Upplysning om närstående
Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

Not 7 Upplysning om ersättning till revisorn
2020 2019

Ernst & Young AB
   revisionsuppdrag 102 67
   övriga tjänster 40

Deloitte AB
   revisionsuppdrag 0 0
   övriga tjänster 0 25

Borås Stad, Kommunrevisionen
   revisionsuppdrag 25 23
Summa 167 115

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen.
Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget.
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Not 8 Leasingavtal

Operationella leasingavtal - leasetagare
Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal som avser toalettmodul, högtalare och
förstärkare för information till besökarna i djurparken, kaffemaskiner, vattenmaskiner, kortterminaler, 
kassasystem, digital TV information samt leasing av några fordon. Summan av årets kostnadsförda
leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 1 601 (1 255) Tkr. Framtida minimi-
leasavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

2020 2019
Förfallotidpunkt
Inom ett år 1 100 1 200
Senare än ett år men inom fem år 1 200 1 250
Senare än fem år 0 0
Summa 2 300 2 450

Not 9 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020 2019
Medeltal anställda 85 89

Kvinnor 53 61
Män 32 28

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Styrelseledamöter Kvinnor 1 2

Män 4 3

Företagsledning inkl. VD Kvinnor 3 1
Män 1 3

Totalt 9 9

2020 2019
Löner och andra ersättningar 28 315 28 158
Sociala kostnader 9 917 10 153
(-varav pensionskostnader) (2018) (1 740)
Totalt 38 232 38 311

(2018) (1 740)

Löner och andra ersättningar 
fördelade mellan styrelse-
ledamöter och anställda 2020 2019
Styrelse och VD (varav tantiem och dylikt) 1 126 1 182

(0) (0)
Övriga anställda (varav tantiem och dylikt) 27 188 26 975

(0) (0)
Totalt 28 314 28 157

(0) (0)
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Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 1 607 (1 400) Tkr.

Företagets pensionskostnader uppgår till 102 (0) Tkr, för gruppens styrelse och VD.
I styrelsen ingår också styrelsesuppleanter.
Företagets utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (0) Tkr.

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej.

Not 10 Avskrivningar och nedskrivningar på  materiella och immateriella 
            anläggningstillgångar

2020 2019
Djurparksanläggningar 2 610 2 393
Byggnader och markanläggningar 4 763 4 735
Inventarier, verktyg och installationer 1 319 1 359
Djur 8 8
Summa 8 700 8 495

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 2020 2019
Ränteintäkter 0 0
Ränteintäkter, koncernföretag 0 0
Summa 0 0

Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader 2020 2019
Räntekostnader 3 3
Räntekostnader, koncernföretag 979 1 043
Summa 982 1 046

Not 13 Bokslutsdispositioner 2020 2019
Erhållet koncernbidrag 17 130 13 926
Summa 17 130 14 051

Not 14 Skatt på årets resultat 2020 2019
Aktuell skatt 84 146
Aktuell skatt hänförligt till tidigare år -23
Skatt på årets resultat 61 146

Avstämning årets skattekostnad 2020 2019
Redovisat resultat före skatt -429 21

Skatt beräknad med skattesats 21,4% 24 92
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader avseende
medlemsavgifter till ideella föreningar 60 54
Aktuell skatt hänförligt till tidigare år -23 0
Summa 61 146

Årets redovisade skattekostnad 61 146
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Not 15 Resultatdisposition 2020-12-31 2019-12-31
Beloppen visas i hela krontal
Förslag till dispositioner beträffande resultat (-421 491 kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 766 448 891 397
Årets resultat -421 491 -124 949

344 957 766 448
Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 344 957 766 448
344 957 766 448

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 131 2 131
Årets anskaffning 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 131 2 131

Ingående avskrivningar -903 -628
Årets avskrivningar -276 -275
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 179 -903

Utgående redovisat värde 952 1 228

Not 17 Djurparksanläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 59 494 55 244
Omklassificering 1 300 1 026
Årets anskaffning 2 295 3 224
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 63 089 59 494

Ingående avskrivningar -34 997 -32 603
Årets avskrivningar -2 610 -2 394
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 607 -34 997

Utgående redovisat värde 25 482 24 497

Bolaget har totalt erhållit 16 430 tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar.
Beloppet har i sin helhet reducerat anskaffningskostnaden för dessa anläggningar.

Not 18 Byggnader och markanläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 132 917 132 166
Omklassificering 0 0
Årets anskaffning 512 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 133 429 132 917

Ingående avskrivning -38 704 -33 969
Årets avskrivning -4 763 -4 735
Utgående ackumulerade avskrivningar -43 467 -38 704

Utgående redovisat värde 89 962 94 213

Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde.
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Not 19 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 541 16 648
Årets anskaffning 814 893
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 355 17 541

Ingående avskrivningar -14 724 -13 641
Årets avskrivningar -1 015 -1 083
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 739 -14 724

Utgående redovisat värde 2 616 2 817

Not 20 Djur 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 388 388
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 388 388

Ingående avskrivningar -381 -373
Årets avskrivningar -8 -8
Utgående ackumulerade avskrivningar -388 -381

Utgående redovisat värde 0 7

Not 21 Pågående nyanläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 259 1 298
Investeringar 866 987
Omklassificeringar -1 300 -1 026
Utgående redovisat värde 825 1 259

Not 22 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 0 104
Upplupna intäkter 46 47
Övriga förutbetalda kostnader 913 707
Summa 959 858

Not 23 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 20 000 A-aktier med ett kvotvärde om 100 kr.

2020-12-31 2019-12-31
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 12 497 12 497

Not 24 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Långfristiga skulder som förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen
Skulder till Borås Stad 0 14 342

Långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till Borås Stad 0 3 734
Summa 0 18 076

Not 25 Checkräkningskredit - skuld till Borås Stad 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad kredit 170 000 144 780
Utnyttjad kredit -121 279 -98 557
Återstående kredit från Borås Stad 48 721 46 223
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 2 452 2 441
Övriga upplupna kostnader 2 506 1 554
Summa 4 958 3 995

Not 27 Likvida medel i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31
Kassamedel 167 180
Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut 0 0
Summa 167 180

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0

Borås den 25 februari 2021.

Per-Eric Stjerna, ordförande Urban Svenkvist, vice ordförande

Liz Odqvist, ledamot Ingvar Zachrisson, ledamot

Olle Engström, ledamot Sara Hedlund, personalrepresentant

Jeanette Lindström, verkställande direktör Karl-Arne Stern, personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den                                 2021

Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) får härmed avge årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) består av moderbolaget Industribyggnader i Borås AB med org.nr 556080-

0087, dotterbolaget Eolus 6 AB med org.nr 559009-9965 och dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB med org.nr 556043-

2246. Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stadshus AB, org.nr 556547-5646, som i sin 

tur ägs av Borås Stad. Koncernredovisning upprättas ej med hänsyn till ÅRL 7 kap 2 §. Bolaget har sitt säte i Borås. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Ledamöter: ordförande Magnus Johansson (S), vice ordförande Björn Bergquist (M), styrelseledamot Annika 

Pehrsson (SD), styrelseledamot Lars-Gerhard Westberg (L) och styrelseledamot Eva Österlund Hjort (S). 

Suppleanter: Kjell Högström (S), Anders Johansson (M), Ulf Landegren (C), Melanija Nehmé-Duranec (S) och Jonas 

Natt och Dag  (SD).  

UPPDRAG 
IBAB:s uppdrag är att förvärva, hyra ut och anpassa fastigheter till små och medelstora företag, samt att 

tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. Bolaget skall också vara ett komplement till det utbud som finns på orten och ett 

redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. 

VERKSAMHET 
Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har egen personal. Det är styrelsens uppfattning att 

verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet 

och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. 

Verksamheten inryms i fastigheten Vulkanus 16, belägen på Fabriksgatan/Bryggaregatan i centrala Borås. 

Ett arbete har påbörjats inom organisation- och verksamhetsutveckling för att möta framtidens behov och krav på 

bästa sätt. Workshop med styrelsen och personal har genomförts med fokus på SWOT-analys utifrån nuläge och 

framtid. Vi fortsätter utvecklingen med att integrera sammanslagningen av Kv Strömsdal 3 AB i IBAB och skapa 

gemensamma processer och rutiner över tid. En organisationsutveckling och en ny organisationsstruktur togs fram 

och beslutades under året och som implementeras stegvis under 2021. Fokusområden för 2021 har prioriterats 

tillsammans med medarbetare vilka följs upp kvartalsvis under perioden. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Djurparksområdet i Borås Event har förstärkts genom IBAB:s nybyggnation av ett aktivitetscenter för barn- och 

familjer. Byggnaden invigdes december 2020 och projektet har förflutit enligt lagd tids- och budgetplan.  

En rekrytering av fastighetstekniker är genomförd under 2020 och vi har även inlett två nya rekryteringsprocesser för 

att möta kommande pensionsavgångar under våren 2021. 

För att medverka till stadens utveckling har dialoger och samarbeten intensifierats med både förvaltningar och bolag 

gällande förvärv och projektutveckling av strategiska fastigheter. 

En ekonomisk konsekvensanalys för bolaget är gjord på grund av Covid-19 för perioden april-juni och översänd till 

bolagsgruppen. Krisstaben i bolaget aktiverades i mars månad och har jobbat bland annat med att ta fram riskanalys, 

information, prioritering arbetsuppgifter och backup planer under perioden. Vidare har dialogen med 

kunder/hyresgäster intensifierats för att samverka och finna gemensamma lösningar utifrån uppkomna behov. 

Införande av digital teknik och förutsättningar för distansarbete pågår för att utvecklas ytterligare.  

2020 har varit ett resultatmässigt bra verksamhetsår för IBAB. 
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FASTIGHETSBESTÅND 
Verksamheten består av förvaltning av IBAB:s fastighetsbestånd. IBAB arbetar aktivt och ser ständigt över sitt 

fastighetsinnehav. IBAB äger fastigheter och företagscenter i sex områden i Borås. 

      Totalyta 
Varav 
outhyrt 

      (ej mark) 
per  

2020-12-31 

        

        
Borås Vulkanus 16 Fabriksgatan 12 / Bryggaregatan 15,17 14 897 m² 70 m² 

        
Borås Ryavallen 5 Ålgårdsvägen   7 280 m² 0 m² 

        
Borås Hästen 3  Olovsholmsgatan 32 / Flemminggatan 3 5 828 m² 222 m² 

        
Borås Vinddraget 4 Bussgatan (mark)    
        

Borås Lundby 1:7 Alidelundsgatan       4 000 m² 0 m² 

        
Summa     32 005 m² 292 m² 

 

INVESTERINGAR 
IBAB:s nybyggda fastighet, på del av Lundby 1:7 (Borås Event), togs i drift december 2020.  

Bolaget har under 2020 tagit fram en re-investeringsplan för åren 2021-2028. I lagd budgetplan är ej ny- och 

tillbyggnationer eller nyförvärv medtagna. 

Under 2020 har bolaget investerat för 44,3 mnkr (4,3 mnkr). 

Framskjutna investeringar jämfört med budget 2020 till år 2021 blir 5,7 mnkr. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
För 2020 har fokus varit på driftoptimering, hyresgästanpassningar samt mindre justeringar kopplade till nya krav, 

från tex myndigheter. Översiktlig statusinventering pågår för att under 2021 ta fram drift- och underhållsplaner för 

fastighetsbeståndet. I stort är fastigheterna väl underhållna.  

På det befintliga fastighetsbeståndet har under 2020 utförts planerat underhåll med 0,1 mnkr (0,2 mnkr). 

Härutöver tillkommer löpande underhåll med 0,8 mnkr (0,3 mnkr). 

OMSÄTTNING/RESULTAT 
Under året minskade intäkter med 0,8 mnkr jämfört med föregående år och övriga externa kostnader inklusive 

personal kostnader ökade med 2,8 mnkr. Dotterbolaget Kv Strömsdal 3 AB hade personal till och med 2020-08-31 

som övergick till IBAB från och med 2020-09-01, därmed fick IBAB ökade personal kostnader. Resultatet efter 

finansiella intäkter och kostnader har minskat med 3,5 mnkr jämfört med föregående år. Orsaker mellan åren är i 

huvudsakligen intäkterna ökade med 2,5 mnkr till följd av ersättning för avslutat kontrakt i förtid år 2019 och 

pandemin (Covid-19) har medfört till ökade kostnader år 2020. 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR 
Mål för bolaget är att följa Västra Götalandsregionens riktlinjer gällande tillgänglighet, nivå grön vid samtliga ny-, 

till- och ombyggnationer.  

Årets nybyggnation i Borås Event, är uppförd i enlighet med dessa riktlinjer. Tätt samarbete har gjorts med stadens 

tillgänglighetskonsult. Det är en mycket tillgänglig byggnad med tex hiss, kontrastmarkeringar och ledstråk. 
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MILJÖREDOVISNING 
Bolaget följer Borås stads riktlinjer gällande miljöarbete. IBAB har som uppdrag att förvalta fastigheter så att de 

bidrar till samhällsutveckling på ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms att grön 

investering som till exempel certifiering Green Building ligga helt rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. 

Under året har en elbil inom fastighetsservice införskaffats. 

 

FRAMTID  
IBAB är ett starkt fastighetsbolag med många intressanta projekt att arbeta med nu och i framtiden. 

Fastighetsbeståndet är väl underhållet. Vi kommer fortsatt utveckla en proaktiv strategisk fastighetsförvaltning i tätt 

samarbete med kunder och intressenter över tid. Lokalernas vakansgrad är mycket låg med stabila intäkter. Vi 

fortsätter utvecklingen med att integrera sammanslagningen av Kv Strömsdal 3 AB i IBAB och skapa gemensamma 

processer och rutiner över tid. 

IBAB fortsätter sitt arbete med förvärv och projektutveckling av strategiska fastigheter för att medverka till stadens 

utveckling. 

Likviditeten i bolaget är fortsatt god vilket gör att vi har en god beredskap inför framtiden satsningar.  

Under 2021 budgeterar bolaget att redovisa ett positivt rörelseresultat. 
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NYCKELTAL

Redovisade i tusental kronor.

2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomiska nyckeltal

STORLEK

Omsättning 28 719 30 283 29 579 33 914 33 075

Balansomslutning 192 730 184 865 180 516 181 859 218 620

Antal anställda 0 0 0 0 0

BETALNINGSFÖRMÅGA

Kassalikviditet 17% 5% 5% 12% 33%

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA

Soliditet 34% 40% 43% 44% 38%

LÖNSAMHET

Resultat efter finansiella poster 10 941 11 164 12 238 13 594 10 108

Räntabilitet på totalt kapital 7% 7% 8% 8% 5%

Räntabilitet på eget kapital 17% 15% 16% 17% 12%

Resultatmarginal 47% 44% 48% 45% 34%

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 2% 1% 1% 3% 3%

Övriga nyckeltal

Antal fastigheter 4 4 4 4 5

Antal kvadratmeter lokalyta 28 035 m² 28 035 m² 28 035 m² 28 005 m² 32 005 m²

  - varav outhyrt vid årets utgång 570 m² 570 m² 570 m² 127 m² 292 m²

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 57 982 650 kr

Årets resultat 729 026 kr

58 711 676 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 58 711 676 kr

Koncernbidrag har lämnats med 8 000 tkr till moderbolaget

Borås Stadshus AB.

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 

förpliktelser på lång och kort sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna 

koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn tagen till vad som anförts i ABL 17 kap 3§ 2-3 st 

(försiktighetsregeln).

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och 

balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla 

belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING (tkr) NOT

2020 2019

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Hyresintäkter 1 28 464 29 719

Övriga förvaltningsintäkter 2 4 611 4 195

Summa intäkter 33 075 33 914

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 3 -12 245 -11 775

Personal kostnader 4 -2 567 -273

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 5 -6 952 -6 741

Rörelseresultat 11 311 15 125

Resultat från finansiella poster 15

Ränteintäkter 19 13

Räntekostnader -1 222 -1 544

Resultat efter finansiella poster 10 108 13 594

Bokslutsdispositioner 17 -9 188 -11 734

Resultat före skatt 920 1 860

Skatt på årets resultat 6 -191 -400

ÅRETS RESULTAT 729 1 460
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BALANSRÄKNING (tkr) NOT

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar 7 632 1 150

Byggnader och mark 8 149 093 123 047

Byggnadsinventarier 9 61 448 50 786

211 173 174 983

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 10 1 405 1 405

Summa anläggningstillgångar 212 578 176 388

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 209 0

Fordringar hos Borås stad 601 13

Fordringar hos koncernbolag 727 3 850

Övriga kortfristiga fordringar 3 163 241

Aktuell skattefordran 942 969

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 16 400 398

Summa kortfristiga fordringar 6 042 5 471

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 6 042 5 471

SUMMA TILLGÅNGAR 218 620 181 859
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BALANSRÄKNING (tkr) NOT

2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 250 2 250

Reservfond 500 500

2 750 2 750

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 57 983 56 522

Årets resultat 729 1 460

58 712 57 982

Summa eget kapital 61 462 60 732

OBESKATTADE RESERVER 12

Ackumulerade överavskrivningar 26 273 24 358

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser

Uppskjuten skatteskuld 13 4 917 4 726

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 11 107 449 44 852

Summa långfristiga skulder 107 449 44 852

Kortfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 11 5 882 28 121

Skulder till koncernbolag 8 385 15 463

Skulder till övrig koncern 10 10

Leverantörsskulder 2 758 1 741

Övriga kortfristiga skulder 124 1 068

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 14 1 360 788

Summa kortfristiga skulder 18 519 47 191

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 218 620 181 859
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (tkr)

Aktie- Reserv- Överkurs-

kapital fond fond

Ingående balans per 1 januari 2020 2 250 500 0 56 523 1 460 60 733

Disposition av föregående års resultat 1 460 -1 460 0

Årets resultat 729 729

2 250 500 0 57 983 729 61 462

Aktiekapital 2 250 000 kr, 2 250 aktier á kvotvärde 1 000 kronor.

Summa 

eget 

Utgående balans per 31 december 2020

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Balanserad 

vinst eller 

Årets 

resultat
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 108 13 594

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 8 103 6 741

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 18 211 20 335

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -571 -3 749

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -24 795 7 524

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 155 24 110

Investeringsverksamheten

Avyttring av dotterföretag 0 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 292 -4 335

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 292 -4 335

Finansieringsverksamheten

Upptagna/lösta lån 62 597 -11 775

Lämnade/erhållna koncernbidrag -11 150 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 447 -19 775

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

2020 2019

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 19 13

Erlagd ränta -1 222 -1 544

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 151 0

Av- och nedskrivningar av tillgångar 6 952 6 741

8 103 6 741

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 0 0
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (tkr)

Nyttjandeperiod

Mark -

Markanläggning 20 år

Stomme 60 år

Tak 40 år

Fasad 40 år

Inre ytskikt 30 år

Installationer 25 år

Hyresgästanpassningar Hyreskontraktets löptid

Byggnadsinventarier 25 år

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1. Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande 

komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 

väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt 

minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda 

nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat 

över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 

Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Borttagande från balansräkningen

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 

avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring 

av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång 

eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag 

för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 

realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 

balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och 

immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i 

värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 

nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en 

försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av 

nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt 

som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 

tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de 

kommande fem åren.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det 

redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till 

återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsföras då i resultaträkningen.     

     

Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om 

så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den 

kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte 

överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den 

kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 

resultaträkningen.

Andelar i koncernföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när 

rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 

inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och 

en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det 

belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och 

osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar 

som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa 

utbetalningar. 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, 

ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer 

att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
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Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 

redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 

kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell 

skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Leasingavtal

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 

ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal 

klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell 

leasing.

Leasetagare

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat 

systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Leasegivare

Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat 

systematiskt sätt bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas inflyta.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det 

inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt 

eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 

        

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det 

redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. 

Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

        

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är 

hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas 

direkt mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de 

finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 

princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 

avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 

skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.
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Nyckeltal

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Soliditet: Justerat eget kapital/balansomslutning

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/balansomslutning

Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital

Resultatmarginal: Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/omsättning

Kapitalets 

omsättningshastighet: Omsättningstillgångar/balansomslutning

Resultateffekter som uppkommer när säkringen upphör redovisas i resultaträkningen. Marknadsvärdering av 

ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det kreditinstitut som har ställt ut ränteswappen. (Se not 9). 

Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet tas inte in i resultaträkningen då 

säkringsredovisning tillämpas. Bolaget bedömer säkringsförhållandets effektivitet per balansdagen. 

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga 

villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Intäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag 

för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

IBAB:s intäkter består i huvudsak av hyror.  Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket 

innebär att förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster avseende 

vidaredebiterade kostnader för t ex fastighetsskatt, el och värme.

Koncernuppgifter

Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stadshus AB, organisationsnummer 556547-

5646, med säte i Borås. Koncernredovisning upprättas ej med hänsyn till ÅRL 7 kap 2 §. 

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i tkr avser 13,8% (16,8%) av inköpen och 0,2% (0,2%) av 

försäljningen andra företag inom den koncern som företaget tillhör.

Finansiella instrument

Bolagen värderar finansiella instrument till anskaffningsvärdet enligt kap 11 BFNAR 2012:1

Ränteswappar

Avtal om en så kallad ränteswapp skyddar mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta och 

det är denna ränta som redovisas som räntekostnad i resultaträkningen. 

Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumentet redovisas inte givet att kraven för säkringsredovisning 

uppfylls.

Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan 

(STIBOR 3 månader).

Säkrad post

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig skuld.

Den ränterisk som säkras definieras som en referensränta. Den referensränta som avses är STIBOR 3 månader. 

Säkringsredovisningen kan avslutas av två huvudsakliga skäl:

* Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt. 

* Säkringen inte längre uppfyller kraven på säkringsredovisning.
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Not 1 Hyresintäkternas fördelning per fastighet:

2020 2019

Borås: Totalhyra Hyresbortfall Netto Totalhyra Hyresbortfall Netto

Vulkanus 16 16 971 38 16 933 16 820 51 16 769

Hästen 3 5 907 202 5 705 5 859 88 5 771

Ryavallen 5 5 198 0 5 198 6 755 0 6 755

Lundby 1:7 200 0 200

Övrigt 428 0 428 424 0 424

Totalt: 28 704 240 28 464 29 858 139 29 719

Not 2 Övriga förvaltningsintäkter per fastighet

2020 2019

Borås Vulkanus 16 809 568

Borås Hästen 3 312 228

Borås Ryavallen 5 470 375

Lundby 1:7 2 0

Hyresgästanpassningar, övrigt 3 018 3 024

Totalt: 4 611 4 195

Förvaltningsintäkter avser debiterade kostnader för uppvärmning och fastighetsskatt m.m. Värme i 

fastigheten Vulkanus 16 ingår i hyran och redovisas därför inte separat.

Not 3 Övriga externa kostnader

2020 2019

Material och tjänster 7 677 6 271

Underhållskostnader 1 509 2 281

Taxebundna kostnader 1 186 1 365

Uppvärmning 1 009 989

Fastighetsskatt 611 611

Övriga externa kostnader 253 258

Summa 12 245 11 775

Styrelsearvoden och arvode till revisorer

Ersättningar till styrelsen 2020 uppgår till 270 tkr 222 tkr). Styrelsen har haft nio sammanträden

under 2020.

Ersättning till Ernst & Young AB och kommunrevisionen.

2020 2019

Revisionsarvode Ernst & Young AB 70 68

Revisionsarvode Kommun-

revision 22 22

Summa 92 90

Not 4 Anställda och personalkonstnader

Medelantalet anställda 2020 2019

Män 6 0

Kvinnor 2 0

Summa 8 0
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Löner och andra ersättningar 2020 2019

Styrelsen och verkställande direktör 486 222

Övriga anställda 1 432 0

Summa 1 918 222

Pensions- och övriga sociala kostnader 2020 2019

Pensionskostnader för styrelsen och

verkställande direktör 33 0

Pensionskostnader för övriga anställda 105 0

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 511 51

Summa 649 51

Könsfördelning bland ledande 2020 2019

befattningshavare

Andel män i styrelsen 60% 60%

Andel kvinnor i styrelsen 40% 40%

Summa 100% 100%

Övriga ledande befattningsinshavare 2020 2019

Män 100% 100%

Kvinnor 0% 0%

Summa 100% 100%

Inga anställda har funnits i bolaget till och med 2020-08-31 . Genom avtal tillhandahåller och fakturerar

Lokalförsörjningsnämnden, Borås Stad och Kv Strömsdal 3 AB verkställande direktör,

administration och teknisk förvaltning.

Bolget har personal från och med 2020-09-01.

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2020 2019

Inventarier 2 747 2 594

Byggnader 4 152 4 094

Markanläggningar 53 53

Summa 6 952 6 741

Not 6 Skatt på årets resultat

2020 2019

Uppskjuten skatt 191 400

Skatt på årets resultat 191 400

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 920 1860

Skatt beräknad med skattesats (21,4 %) 197 398

Skatteeffekt av bokföringsmässiga  

avskrivningar på byggnader 889 877

Skatteeffekt av skattemässiga 

avskrivningar på byggnader -1088 -1292

Förändring av uppskjuten skatt 

avseende temporära skillnader 191 400

Övriga ej avdragsgilla kostnader 2 17

Summa 191 400

Årets redovisade skattekostnad 191 400

Effektiv skattesats 20,8% 21,5%
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Not 7 Pågående nyanläggningar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde 1 150 1 691

Omklassificeringar -1 150 -1 691

Fastigheter under byggnation 632 1 150

Utgående ack. anskaffningsvärde 632 1 150

Not 8 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde 214 321 212 573

Nyanskaffningar 30 251 1 072

Omklassificering 0 676

Utgående ack. anskaffningsvärde 244 572 214 321

Ingående ackumulerade avskrivningar 91 274 87 127

Årets avskrivningar 4 205 4 147

Utgående ackumulerade avskrivningar 95 479 91 274

Redovisat värde 149 093 123 047

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde 149 725 124 197

Verkligt värde 528 000 452 000

Beräkning av verkligt värde

Marknadsvärdering 2020-11-30 av IBAB:s fastigheter utförd av en oberoende värderingsman.

Taxeringsvärden

2020-12-31 2019-12-31

Byggnader 43 510 43 510

Mark 21 081 21 081

Not 9 Byggnadsinventarier 

2020-12-31 2019-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde 93 623 90 496

Nyanskaffningar 13 409 2 112

Omklassificering 0 1 015

Utgående ack. anskaffningsvärde 107 032 93 623

Ingående ackumulerade avskrivningar 42 837 40 244

Årets avskrivningar 2 747 2 593

Utgående ackumulerade avskrivningar 45 584 42 837

Redovisat värde 61 448 50 786
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag:

Eolus 6 AB org.nr 559009-9965

Kv Strömsdal 3 AB org.nr 556043-2246

Org.nr Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde

559009-9965 100% 100% 1000 1 100

556043-2246 100% 100% 2500 305

Summa 1 405

Org.nr Säte Eget kapital Resultat

559009-9965 Borås 2305 430

556043-2246 Borås 1434 126

Villkorat aktieägartillskott har totalt lämnats med 1 000 tkr till Eolus 6 AB.

Årets förändring Bokfört värde

Ingående balans 1 405

Köp 0

Utgående balans 1 405

Not 11 Skuld till Borås Stad

Koncernkonto Borås Stad 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad outnyttjad kredit 42 551 35 148

Skuld 87 449 24 852

Summa 130 000 60 000

2020-12-31 2019-12-31

Förfallotidpunkt 1 - 2 år från balansdagen 20 000 20 000

Förfallotidpunkt 2 - 5 år från balansdagen 0 0

Förfallotidpunkt efter 5 år från balansdagen 87 449 24 852

Summa 107 449 44 852

Eventualförpliktelser Inga      Inga      

Bolaget har räntederivat uppgående till 20 000 tkr (nominellt belopp). Marknadsvärdet på 

utestående swappar beräknas till - 790 tkr per 2020-12-31. Kostnaden vid en försäljning vid det 

tillfället uppgår till densamma. Finanspolicy anger räntederivat inte får användas i spekulativt 

syfte samt att en koppling måste finnas till skuld portföljen. Syftet med räntederivaten är att 

minska den totala risken för höga räntekostnader och att bolaget får en jämnare 

kostnadsfördelning över åren.

Beviljad kreditlimit på koncernkonto 130 000 tkr 2020-12-31. Bolaget betraktar från och med 

2017 koncernkontoskulden som långfristig. Kommunfullmäktige fastslår i riktlinjerna för 

finansverksamheten att de majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att 

bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig 

kapitalförsörjning, som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen i Borås 
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Not 12 Obeskattade reserver

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 26 273 24 358

Summa 26 273 24 358

Not 13 Uppskjuten skatteskuld

2020-12-31 2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld avseende skillnaden 

mellan fastigheternas redovisade och 

skattemässiga värden 4 917 4 726

Summa 4 917 4 726

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6 % (20,6 %).

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsskatt 611 611

Upplupna semesterlöner 296 0

Upplupna sociala avgifter 203 12

Upplupna adm. och förvaltningskostnader m.m. 250 165

Totalt 1 360 788

Not 15 Övriga ränteintäkter och räntekostnader

Av totala ränteintäkter avser 0 tkr (0 tkr) koncernbolag och av totala räntekostnader 

avser 1 222 tkr (1 544 tkr) koncernbolag.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda försäkringskostnader 253 250

Övriga förutbetalda kostnader 147 148

Totalt 400 398

Not 17 Bokslutsdispositioner

2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond tax 2014 0 179

Förändring överavskrivningar -1 915 -763

Erhållna koncernbidrag 727 3 850

Lämnade koncernbidrag -8 000 -15 000

Totalt -9 188 -11 734

Not 18 Operationella leasingavtal - leasegivare

Framtida leasingavtal (hyreskontrakt) 2020 2019

förfaller enligt följande:

Inom 1 år 30 872 27 510

1-5 år 81 525 88 392

Senare än 5 år 48 012 19 159

Totalt 160 409 135 061

Företaget är leasing givare genom operationella leasingavtal avseende största delen lokaler som 

hyrs ut till kunder. Summan av årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat 

uppgår till 27 510 tkr (27 222 tkr). Framtida minimileaseavgifter avseende icke 

uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
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Not 19 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Borås den 1 mars 2021

Magnus Johansson (S) Björn Bergquist (M) Annika Pehrsson (SD)

Ordförande Vice Ordförande Styrelseledamot

 

Lars-Gerhard Westberg (L) Eva Österlund Hjort (S) Patrik Johansson

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den                   2021

Ernst & Young AB

Hans Gavin

Auktoriserad revisor

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen.
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Fastställelseintyg
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 Helena Ransjö Alcenius
 Verkställande direktör



Akademiplatsen AB  2(10)

556565-1493

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiplatsen AB, 556565-1493, med säte i Borås, får
 härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i SEK om inte
 annat anges.

Verksamheten
 Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring
 Akademiplatsen. Bolaget skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett
 centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur,
 innovation och näringsliv främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera möten,
 besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt
 och internationellt.

 Ägarförhållanden
 Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås
 Stad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

 Coronaviruset har påverkat ekonomin i bolagets bägge uppdrag på olika sätt. Textile Fashion Center
 har haft halverade besökssiffror, som inte har påverkat bolagets ekonomi. Bolaget har fått hyresrabatt
 från hyresvärden i Textile Fashion center.
  
 Borås Kongress´ möjligheter att genomföra möten och kongresser har försvårats i olika grad under
 året. Grundorsaken har varit restriktionerna på max 500 personer, sedan 50 personer för att under
 senare på hösten ett förbud för fler än åtta personer. De har inneburit kraftigt minskad omsättning hos
 driftsoperatören och i motsvarande grad minskad hyresintäkt för bolaget. 
  
 Lägre intäkter, lägre externa kostnader och en halvering av hyran från bolagets båda hyresvärdar
 under kvartal två har givit ett resultat bättre än budget. 
  
 LED-väggen i Borås Kongress har under året upphandlats och är på plats. Bolaget har stämts för den
 tillfälliga korttidshyran. Domen föll 2021-02-04 till bolagets nackdel. Bolaget blir enligt domen skyldig ca
 1,3 miljoner kronor i skadestånd. Beloppet är avsatt per balansdagen. Domen kan överklagas fram till
 2021-02-23. Vid bolagets styrelsemöte 2021-02-10 tog styrelsen beslut att inte överklaga domen. 

  
 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

 Bolaget planerar att slå samman sin informationsdisk med en annan kommunalt driven
 informationsdisk i Textile Fashion Center. Ombyggnaden kommer att innebära lägre kostnader för
 Akademiplatsen AB.  

 Driftsoperatören av Borås Kongress fick i början av år 2020 bokningar över förväntan och justerade
 upp prognosen över budget. Sedan slog pandemin till. När återhämtningen sker vet ingen. Bland
 förväntningarna finns både hot om att affärsresande och en visst typ av möten inte kommer tillbaka
 men också stora möjligheter. När vi kan mötas igen kommer förmodligen en rekyl på distanseringen
 och med den en stor önskan att få träffas fysiskt. Nya affärsmodeller, kompetenser och miljöer för
 lyckade hybridmöten kommer att skapas. LED-väggen samt tidigare investering i miljöer och teknik är
 tillgångar som gynnar driftoperatörens hyresförmåga. 
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Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 1 944 3 993 3 418 3 240
Resultat efter finansiella poster -27 718 -26 233 -15 621 -8 234
Soliditet, % 0 0 0 2

Antalet anställda 4 4 4 4

Förändringar i eget kapital
 Aktie- Reserv- Balanserad Årets
 kapital fond vinst vinst
Vid årets början 100 20 33 -5
Omföring av föreg års vinst -5 5
Årets resultat 2

Vid årets slut 100 20 28 2

Resultatdisposition
Förslag till dispositioner beträffande företagets vinst
 Belopp i kr
Till bolagstämmans står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år 27 653
Årets resultat 1 549

Totalt 29 202

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
I ny räkning balanseras 29 202

Summa 29 202

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning 1 944 3 993
Övriga rörelseintäkter 2 -

Summa rörelseintäkter m.m. 1 946 3 993

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader 2 -23 708 -25 116
Personalkostnader 3 -2 606 -2 448
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 114 -2 474

Summa rörelsekostnader -29 428 -30 038

Rörelseresultat -27 482 -26 045

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -236 -188

Summa finansiella poster -236 -188

Resultat efter finansiella poster -27 718 -26 233

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 27 720 26 227

Summa bokslutsdispositioner 27 720 26 227

Resultat före skatt 2 -6

Skatter
Skatt på årets resultat - 1

Årets resultat 2 -5
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet 4 15 128 16 234
Inventarier 5 11 833 10 405

Summa materiella anläggningstillgångar 26 961 26 639

Summa anläggningstillgångar 26 961 26 639

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 324 645
Fordringar hos koncernföretag 6 32 458 31 175
Övriga fordringar 1 600 1 360
Summa kortfristiga fordringar 34 382 33 180

Summa omsättningstillgångar 34 382 33 180

SUMMA TILLGÅNGAR 61 343 59 819
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 100
Reservfond 20 20

Summa bundet eget kapital 120 120

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 28 33
Årets resultat 2 -5

Summa fritt eget kapital 30 28

Summa eget kapital 150 148

Avsättningar
Övriga avsättningar 7 1 306 -

Summa avsättningar 1 306 -

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad 8 58 814 58 483

Summa långfristiga skulder 58 814 58 483

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 599 294
Skulder till koncernföretag 9 16 405
Övriga skulder 132 98
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 326 391

Summa kortfristiga skulder 1 073 1 188

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 343 59 819
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag samt i enlighet med
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:1 om vissa redovisningsfrågor med anledning av
 coronaviruset .

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 samt 10
-Inventarier 10, 8 samt 5

Not 2  Övriga externa kostnader
 Under året har företaget erhållit 50% rabatt på hyran för kvartal två. Rabatten har utgått från de båda
 hyrevärdarna Borås Lokalförsörjningsförvaltning (Textile Fashioncenter) 175 tkr och Eolus 6 (Borås
 Kongress) 649 tkr.

Not 3   Anställda

Medelantalet anställda
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Män 1 1
Kvinnor 3 3

Totalt 4 4

Not 4  Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 17 607 17 351
-Nyanskaffningar - 256

Vid årets slut 17 607 17 607
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 373 -385
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 106 -988

Vid årets slut -2 479 -1 373

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut 15 128 16 234
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Not 5  Inventarier
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 204 13 994
-Nyanskaffningar 3 440 210
-Avyttringar och utrangeringar -264 -

17 380 14 204
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -3 799 -2 313
-Avyttringar och utrangeringar 260
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -2 008 -1 486

-5 547 -3 799

Redovisat värde vid årets slut 11 833 10 405

Not 6  Fordringar hos koncernbolag
 2020-12-31 2019-12-31

Fordran hos Stadshuskoncernen 32 104 30 818
Fordran Borås Stad 354 357

Summa fordringar hos koncernbolag 32 458 31 175

Not 7  Övriga avsättningar
 2020-12-31 2019-12-31
Skadeståndskrav enligt dom 1 210
Estimerad räntekostnad på skadeståndet 96

1 306

Not 8  Långfristig skuld till Borås Stad
 2020-12-31 2019-12-31
Beviljad kreditlimit 65 000 65 000
Outnyttjad del -6 186 -6 517

Summa skuld till Borås Stad 58 814 58 483

Varav 0 kr förfaller senare än fem år.

Not 9  Skuld till koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Skuld till Stadshuskoncernen 16 358
Skuld till Borås Stad - 47

Summa skulder till koncernföretag 16 405

Not 10  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
 
Eventualförpliktelser Inga Inga
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Not 11  Kapitaltäckningsgaranti
 Bolaget har en kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad.
 Borås Stad åtar sig att svara för Akademiplatsen ABs budgeterade kostnader vid var tid.

Not 12  Ägarförhållanden
 Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org.nr 556547-5646 med säte i Borås som i
 sin tur är dotterbolag till Borås Stad.

Not 13  Definition av nyckeltal
 Soliditet
 Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till
 balansomslutningen.
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Underskrifter

 Borås 2021-02-28

  

Per-Olof Höög Helena Thorell
Styrelseordförande Ledamot

Lars-Gunnar Comén Emilia Silbvers
Ledamot Ledamot

Erika Storme Martinger
Ledamot

Helena Ransjö Alcenius
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young Aktiebolag

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

























Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i Inkubatorn i Borås AB, org.nr 556685-7362

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har ut fört en revision av årsredovisningen för Inkubatorn i

Borås AB för räkenskapsåret 2020.

Enligt  vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga av-

seenden rät tvisande bild av Inkubatorn i Borås ABs finansiella

ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella re-

sultat  för året enligt  årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-

telsen är förenlig med årsredovisningens övr iga delar.

Vi t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Vi har ut fört  revisionen enligt Internat ional Standards on Au-

dit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt  ansvar enligt

dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns an-

svar. Vi är oberoende i förhållande t ill Inkubatorn i Borås AB

enligt  god revisorssed i Sverige och har i övr igt  fullgjort  vårt

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprät tas och at t  den ger en rättvi-

sande bild enligt  årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-

lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de

bedömer är nödvändig för at t  upprät ta en årsredovisning som

inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare sig dessa

beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprät tandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

måga at t  fortsät ta verksamheten. De upplyser, när så är t ill-

lämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t  fort-

sätta verksamheten och at t  använda antagandet om fortsat t

drift . Antagandet om fortsat t  drift  t illämpas dock inte om be-

slut  har fat tats om att  avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är at t uppnå en rimlig grad av säkerhet om at t  årsre-

dovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga felak-

t igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag,

och at t  lämna en revisionsberät telse som innehåller våra ut ta-

landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men är

ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA och god

revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en väsent lig

felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan uppstå på

grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara väsent-

liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan förväntas på-

verka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med grund i

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt  om-

döme och har en professionellt skept isk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt ig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller misstag, ut formar och ut för granskningsåt-

gärder bland annat ut if rån dessa risker och inhämtar revis-

ionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för at t  ut-

göra en grund för våra ut talanden. Risken för at t inte upp-

täcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av oegent ligheter är

högre än för en väsent lig felakt ighet som beror på misstag,

eftersom oegent ligheter kan innefat ta agerande i maskopi,

förfalskning, avsikt liga utelämnanden, felakt ig informat ion

eller åsidosät tande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t ut tala oss om effekt ivite-

ten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande di-

rektörens uppskattningar i redovisningen och t illhörande

upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att  styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsat t  drif t

vid upprät tandet av årsredovisningen. Vi drar också en

slut sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser såd-

ana händelser eller förhållanden som kan leda t ill bety-

dande tvivel om bolagets förmåga at t  fortsät ta verksam-

heten. Om vi drar slutsatsen at t  det  f inns en väsent lig osä-

kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-

märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om

den väsent liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-

ningar är ot illräckliga, modif iera ut talandet om årsredovis-

ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som

inhämtas fram t ill datumet för revisionsberättelsen. Dock

kan framtida händelser eller förhållanden göra at t  et t  bo-

lag inte längre kan fortsät ta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen

och innehållet  i årsredovisningen, däribland upplysning-

arna, och om årsredovisningen återger de underliggande

transakt ionerna och händelserna på et t  sät t  som ger en

rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-

nerade omfattning och inriktning samt t idpunkten för den. Vi

måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser under

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-

terna kontrollen som vi ident if ierat.
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för Inkubatorn i Borås AB för räkenskapsåret 2020 samt

av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.

Vi t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget  i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-

ter och verkställande direktören ansvarsf rihet  för räkenskaps-

året .

Grund för ut talanden

Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns an-

svar. Vi är oberoende i förhållande t ill Inkubatorn i Borås AB

enligt  god revisorssed i Sverige och har i övr igt  fullgjort  vårt

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposit-

ioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag t ill ut-

delning innefat tar detta bland annat en bedömning av om ut-

delningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets

verksamhetsart , omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolider ingsbehov, likviditet och ställ-

ning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefat tar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och at t

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övr igt  kont rolleras på et t betryggande sät t . Verkställande di-

rektören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens

rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder

som är nödvändiga för at t  bolagets bokför ing ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för at t  medelsförvaltningen

ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sät t handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträf fande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed vårt  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige an-

vänder vi professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill disposit ioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskap-

erna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs bas-

eras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i r isk

och väsent lighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsent liga

för verksamheten och där avsteg och övert rädelser skulle ha

särskild betydelse för bolagets situat ion. Vi går igenom och

prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och

andra förhållanden som är relevanta för vårt  ut talande om an-

svarsfr ihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-

slag t ill disposit ioner  beträf fande bolagets vinst  eller förlust

har vi granskat om förslaget är förenligt  med akt iebolagslagen.

Göteborg den

Ernst & Young AB

Hans Gavin

Auktor iserad revisor
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VD har ordet 

2020 - Utmaningarnas år

Hur summerar man ett sådant annorlunda och underligt år som 2020? Framförallt när man är en 
del av besöksnäringsbranschen som varit den mest utsatta och drabbade under pandemin. 

-  Hur hanterar man kommunikationen med de företag som går på knäna med permitterad 
personal när man själv har full personalstyrka och vill inget annat än att stötta?

 -  Hur hanterar man situationen med att å ena sidan ha som uppdrag att locka besökare till Borås 
för att bo, äta och uppleva samtidigt som man inte ska uppmana människor att resa eller träffas?

-  Hur många olika scenarios kan man planera för gällande ett stundande 400-årsjubileum 
och hur länge kan man vänta med att ta avgörande beslut? 

Jo, man gör det tillsammans! Tillsammans med styrelsen, med näringslivet, tillsammans med andra 
förvaltningar och bolag och tillsammans med alla medarbetare. Vi har hållit i och hållit ut, ställt 
om och i minsta mån ställt in. 

Vi gick in i 2020 med vårt gemensamma projekt med Textilmuseet – utställningen Gianni Versace 
Retrospective. Vi använde den som plattform för ett event tillsammans med modeduon Säker Stil 
och placerade med stor genomslagskraft och gott resultat Borås i medvetandet hos en kvinnlig 
målgrupp med stort intresse för mode, resor och kultur. Utställningen skulle avslutats i april men en 
positiv pandemieffekt gjorde att den blev kvar över sommaren, och utgjorde därmed en mycket bra 
reseanledning för den närturism som sommaren stod för. 

Trots den rådande pandemin så lyckades vi i september genomföra den fjärde upplagan av 
No Limit Street Art Festival, även om vi fick svårt att leverera på ordet ”festival” detta år. Även här 
genomsyrades arbetet av ledordet ”tillsammans” då vi etablerade ett nytt samarbete med 
Artscape som konstnärliga ledare för festivalen. Med tanke på osäkra inreseregler så tog vi tidigt 
beslutet att bara använda svenska konstnärer, och alla inhemska förmågor fick tillfälle att visa att 
Sverige utvecklats till att tillhöra den högsta nivån inom street art. Vi utökade stadskärnan genom 
att ta oss an den angränsande stadsdelen Norrby, ett område med blandad bebyggelse och 
en stor variation av verksamheter och kulturer. Vi guidade på fem olika språk och två av verken 
skapades tillsammans med de boende. Betygen från besökare och boråsare blev än en gång det 
högsta och även om pandemin ledde till färre besök än tidigare år så finns muralmålningarna kvar 
att beskåda dygnet runt, året om. De kommer att vara en del av den planerade Konstbiennal som 
sker under jubileumsåret. Evenemanget har dessutom fått fler att upptäcka Norrbys fördelar. Det 
visar på att tillfälliga, om än jipppobetonade, evenemang av det här slaget kan leda till långsiktiga 
och hållbara förbättringar som ger en attraktivare stad och samhälle. 

Grönt är det nya svarta 
Den ”anläggning” som fått störst ökning i antal besökare under 2020 är naturen. Aldrig förr har 
vandringsleder och närliggande utflyktsmål varit så välbesökta! Att vi har tryckt om vår karta för 
Cykla & Vandra vid tre tillfällen under året är väl ett tydligt bevis.  

Under året har vi, tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen Sjuhärad, tillsammans arbetat 
med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Boråsregionen. Den presenteras under våren 2021 och 
innehåller förslag om hur vi bättre kan samverka och ta vara på tillgångarna som delregionen har 
inom natur, kultur och hälsa/idrott och tillsammans hitta en gemensam position.



NO LIMIT ARTSCAPE EDITION 2020
Den 17-20 september arrangerades No Limit Artscape Edition tillsammans med Artscape. 
Totalt skapades 12 konstverk som kan beskådas på stadsdelen Norrby. 

6                



Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31               7

Borås har tappat 45% av beläggningen på de kommersiella anläggningarna, vilket är i samma 
nivå som rikssnittet. Vi hade 90% färre besökare från Norge, som annars är det land vi har mest 
besökare från. Orter som har ökat sin beläggning är havs- och naturnära orter såsom Höga  
Kusten, Ystad, Varberg/Falkenberg då de under sommaren 2020 fick ersätta svenskarnas charter-
resor utomlands. De som drabbats värst är de städer som vanligtvis lockar många utländska 
gäster, exempelvis Stockholm.

Borås utmaning inom besöksnäringen är att få besökarna att stanna en natt eller mer på hotell. 
Många av våra besöksmål är endagsutflykter vilket inte ger bråkdelen av den turistekonomiska 
effekt som övernattande gäster skapar.

Pandemins effekter drabbar bolagets tre strategiska mål. För första gången i bolagets 10-åriga 
historia ökar inte mätetalen mot föregående år. Den turistekonomiska mätningen (TEM) bygger 
på att besökare kommer till Borås för att konsumera och antalet reseanledningar minskar då 
evenemang och möten ställts in under året. Minskad TEM behöver dock inte betyda att handeln 
och restauranger i Borås tappat i samma nivå, deras omsättning kan fyllas av invånarnas konsumtion 
då inte heller boråsarna har rest bort utan stannat hemma och ”hemestrat”.

Styrelsen har påbörjat en översyn av den affärsplan med de tre tidigare nämnda målen då den 
behöver uppdateras eftersom vi inte längre enbart har besökare som målgrupp och uppdrag, 
utan även boråsaren. Vi behöver nya strategiska mål.  Samma frågeställningar och diskussioner 
pågår även runt om i städer och destinationer, på regional och nationell nivå. Visit Sweden har 
fått nya direktiv och jobbar nu även mot svenskarna. 

Borås 400 år
Utöver Borås firar ytterligare fyra städer 400 år 2021, två av dem har under året tagit beslutet att 
flytta fram sitt firande. En av dem är Göteborg som kommer att fira sitt jubileum år 2023. Vi gläds 
åt våra modiga politiker som istället tagit beslut att inte ställa in firandet – vi firar när vi fyller år! 
Vi har utmanats med att få tänka nytt, tänka digitalt och tänka om i all planering, i stort som 
smått. Vi har nyrekryterat personal för jubileet och lyckats lära oss att bygga och utveckla ett 
team utan att ses fysiskt. Det har varit en utmaning men också utvecklat nytt ledarskap och nya 
arbetssätt. Vi har även lärt oss att digitalisera fysiska event som No Limit. Vi har flyttat fram den 
planerade inringningen på nyårsafton till en magisk utringning av året och in i framtiden. Vi har 
lärt oss att vara agila i våra beslutsprocesser och kan därmed snabbt ställa om. Med dessa 
övningar och utmaningar i ryggen står vi väl rustade och det är med stor ödmjukhet och lust vi tar 
oss an århundradets projekt; att fira Borås 400 år.

Borås 29 januari 2021

Helena R. Alcenius
Verkställande direktör
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2015År 2016 2017 2018 2019 2020

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB
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ANTAL RESEANLEDNINGAR

Fasta besöksmål (ex Djurparken)

Årligt återkommande evenemang (ex Linnémarschen)

              9 st                                                                                         21 st                                                                                             11 st                                        11 st

År 2015 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 15% turistandel)

    11 st                                           5 st           1 st  1 st

År 2020 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 25% turistandel)

                   12 st                                                                                                      21 st                                                                                              12 st                           1 st              

År 2010

       13 st                                                                                                      20 st                                                                             7 st                                             18 st

År 2019

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

 
Nedan urval baseras på reseanledningar med 
fler än 30% turister på besöksmålet, evene-
manget (årligt eller tillfälligt) eller kongressen.

Tillfälliga evenemang (ex SM-veckan)

Kongresser (ex årsmöten)
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Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

Källa: SCB Övernattningsstatistik
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KOMMENTARER TILL STATISTIKEN

Effekten av pandemin är en halvering av alla de strategiska målen som bolaget mäts mot. 

Gästnätterna har minskat från 225 486 2019 till 124 774 år 2020. Hotellens kapacitietsutnyttjande 
2020 beräknad på disponibel rumskapacitiet enligt SCB landade på 38,1% en minskning från 
64,3% 2019. Jämfört med hela landet är respektive siffror 34,8% år 2020 och 58,3% år 2019.

Den turistekonomiska omsättningen har gått från 704 miljoner år 2019 ned till 380 miljoner för 
året 2020.

Av de fasta reseanledningarna finns Borås Djurpark som till skillnad mot nöjesparker hade 
tillåtelse att hålla öppet. Det var den enskilt viktigaste reseanledningen och stod för en stor 
del av övernattningarna på hotell under sommaren. Övriga reseanledningar såsom evene-
mang och möten har minskat kraftigt och är en underliggande orsak till minskade gästnätter 
och TEM-effekt. Under 2019 hade vi 45 st av den typen av reseanledningar och under 2020 
genomfördes endast 7 st.
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Årsredovisning för BoråsBorås TME AB
556784-7719 
Räkenskapsåret  2020-01-01 – 2020-12-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge års- 
redovisning för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Verksamheten
Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte 
att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare. 
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås 
Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB 
(556547-5646) och till 9 % av Borås Näringsliv ekonomiska förening (769615-6434). Även om staden 
är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. Fyra företrädare från staden 
och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandepos-
ten och vice ordförandeposten innehas av staden.

Flerårsöversikt 

 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 356 848 4 561 4 491 

Resultat efter finansiella poster -17 962 -18 438 -14 897 -19 129 

Soliditet, % 1 1 1 1 

Antalet anställda 16 17 16 16

(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Styrelsen har antagit en övergripande plan för jubileumsfirandet med budgeterade kostnader för 
12 miljoner för projektet. Effektmålet för firandet är att Borås skall uppfattas större, modernare och 
snyggare. Finansiering sker via löpande fakturering till Kommunstyrelsen under 2021 upp till 10 miljoner. 

Beslut om att inte flytta fram 400 års firandet har tagits. Revidering av planer med coronaanpassning 
och scenarioplanering har pågått under hösten och väntas fortsätta. 

På grund av förbud att samla mer än först 50 personer, och sedan ännu färre, har de flesta evenemang 
och möten inte genomförts. Det innebär att hela vår "marknad" och stor del av vårt arbetsfält har 
försvunnit. Restriktioner och rekommendationerna för allt resande, både nationellt och internationellt, 
innebar att vi inte kunde marknadsföra Borås till turister. Alla tre av våra strategiska mål kommer att 
påverkas kraftigt negativt; Turistekonomisk effekt, Gästnätter och Reseanledningar.        

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget har sedan starten för 10 år sedan utvecklats och så även omvärlden, marknaden och 
ägardirektiven. Styrelsen har startat en översyn av bolagets verksamhetsområden och de strategiska 
målen. Arbetet pågår under året och kommer att påverka verksamhetsplan för 2022



Styrelsen består av:
Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande
Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot
Therése Björklund, Borås Stad Ledamot
Erik Svalander, Borås Stad Ledamot
Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot
Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot
Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot
Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot
Erika Storme Martinger, Borås Stad Suppleant
Mikael Wickberg, Borås Stad Suppleant
Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant
Kristofer Granefelt, Borås Näringsliv Suppleant 

Personalrepresentant:
Marita Curran

Verkställande Direktör:
Helena Ransjö Alcenius

Auktoriserad revisor:
Hans Gavin, Ernst & Young AB

Lekmannarevisor:
Thomas Gustafsson, Borås Stad

Eget kapital 
(Belopp i tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100          12       1      113         
Balanseras i ny räkning            1                               -1     0
Årets resultat                                                                                                   1          1  

Belopp vid årets utgång 100         13         1                             114

Förslag till resultatdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat       12 774

Årets resultat    997

Totalt    13 771

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående medel balanseras i ny räkning   13 771

Summa    13 771
(Belopp i kr)
 
Koncernbidrag har mottagits med 17 968 tkr från Borås Stadshus AB. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
 
 Not 2020-01-01– 2019-01-01– 
  2020-12-31 2019-12-31 
 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 356 848

Övriga rörelseintäkter  2 764 2 279

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  3 120 3 127

Rörelsekostnader
Handelsvaror  -1 524 -2 593

Övriga externa kostnader  -7 876 -7 494

Personalkostnader 3 -11 454 -11 312

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar  -187 -113

Övriga rörelsekostnader  - -

Summa rörelsekostnader  -21 041 -21 512

Rörelseresultat  -17 921 -18 385

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -41 -53

Summa finansiella poster  -41 -53

Resultat efter finansiella poster  -17 962 -18 438

Bokslutsdispositioner 
Erhållna koncernbidrag  17 968 18 452

Summa bokslutsdispositioner  17 968 18 452

Resultat före skatt  6 14

Skatter
Skatt på årets resultat  -5 -13

Årets resultat   1 1

(Belopp i tkr)



MÅNGA VILLE TA DEL AV BORÅS VACKRA NATUROMRÅDEN 
Många ville utforska nya naturområden och frågor kring detta  

ökade markant till Borås Besöksservice under året.

              13
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Balansräkning
 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  0 0

Inventarier, verktyg och installationer 4 538 725

Summa materiella anläggningstillgångar  538 725

Summa anläggningstillgångar  538 725

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror  0 0

Summa   0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  5 92

Fordringar hos koncernföretag 5 18 182 18 886

Fordringar Borås Stad  0 117

Övriga fordringar  765 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  95 235

Summa kortfristiga fordringar   19 047 19 609

Kassa och bank
Kassa och bank  0 0

Summa kassa och bank   0 0

Summa omsättningstillgångar  19 047 19 609

SUMMA TILLGÅNGAR  19 585 20 334

(Belopp i tkr)



 

Eget kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital      

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier)  100 100

Summa bundet eget kapital   100 100

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat  13 12

Årets resultat  1 1

Summa fritt eget kapital   14 13

Summa eget kapital  114 113

Långfristiga skulder     6

Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB  16 188 17 704 

Summa långfristiga skulder  16 188 17 704

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1322 769

Skulder till koncernföretag 7 6 0

Skulder till Borås Stad  59 0

Övriga skulder  516 402

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 381 1 346
 
Summa kortfristiga skulder  3 284 2 517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 586 20 334
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GIANNI VERSACE RETROSPECTIVE
Modeutställningen Gianni Versace Retrospective var en del av Textilmuseets 
vision av att vara Nordens ledande museum inom textil med inriktning  
på textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier.



Noter 

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Års- 
redovisning i mindre företag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
Borås TMEs intäkter  består i huvudsak av ersättning för turistrelaterad verksamhet så som 
intäkter från turistevenemang, stöd från stiftelser och offentliga bidrag.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med 
avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. 
Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. 
 
Noter till resultaträkningen

Not 2  Nettoomsättning, övriga intäkter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2020-01-01-         2019-01-01-                         
Nettoomsättning  2020-12-31 2019-12-31 
Nettoomsättning  356 848 
Delsumma  356 848 
 
Övriga Rörelseintäkter  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31

Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening  900 900
Övriga intäkter  1 864 1 379
Delsumma  2 764 2 279
 
Summa  3 120 3127

Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,0 % av inköpen och 31 % av 
försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 

Not 3   Medelantal anställda
Medeltal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterad till normal arbetstid. 
 
Medelantalet anställda                                                                      2020-01-01–        2019-01-01– 
                                                                                                               2020-12-31           2019-12-31
Män  6 5
Kvinnor  10   12

Totalt  16 17

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen  
Kvinnor:  
Styrelseledamöter    6   6 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  1              1
Män:
Styrelseledamöter  6 6
Andra personer i företags ledning inkl VD  - -
Totalt  13 13
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Noter till balansräkningen 
 
Not 4  Inventarier, verktyg och installationer  2020-12-31  2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
Vid årets början  1 946 1 127 
Anskaffning  0 819 
Summa anskaffningsvärden  1 946 1  946

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  
Vid årets början  -1 221 -1 108
Avyttringar och utrangeringar   
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  -187 -113
Summa avskrivningar  -1 408 -1 221

Redovisat värde vid årets slut  538 725 
 
Not 5  Fordringar hos koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Specifikation fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB  17 968 18 569 
Fordringar hos övriga koncernföretag  214 317 
Summa   18 182 18 886

Not 6  Skuld Borås Stad  2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit  22 000 22 000 
Outnyttjad del  -5 812 -4 296 
Utnyttjat kreditbelopp  16 188  17 704  
 
Not 7 Skulder till koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Skulder till övriga koncernföretag  6 0 
Skulder till Borås Stad  59 0 
Total  65 0

Övriga noter

Not 8  Ägarförhållanden 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås.  
Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB 
och till 9% av Borås Näringsliv ekonomiska förening (org nr: 769615-6434).

Not 9 Kapitaltäckningsgaranti 
Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad. 
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.
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BORÅS 400 ÅR  2021
Ett förberedande år inför jubileumsåret 2021 när Borås fyller 400 år. 

Varje dag 1 - 24 december öppnades en ny lucka i den digitala julkalendern i 
sociala kanaler, där engagerade personer presenterade händelserna.

Konsbiennal 29 maj - 26 septKonsbiennal 29 maj - 26 sept

Tornmusik från högre höjder 29 juniTornmusik från högre höjder 29 juni

Första spadtaget för ny oasFörsta spadtaget för ny oas

JubileumsguidningarJubileumsguidningar

Kvällsföreläsningar om hållbarhetKvällsföreläsningar om hållbarhet SM i friidrott på RyavallenSM i friidrott på Ryavallen Kungligt besök på födelsedagen?Kungligt besök på födelsedagen?

Mode, jeanskonst, ull och livets vävMode, jeanskonst, ull och livets väv Nyårsprogram -startskottet på jubileetNyårsprogram -startskottet på jubileet Kronängsparken blir ett grönt vardagsrumKronängsparken blir ett grönt vardagsrum Borås rent och snyggt siktar på fimpfrittBorås rent och snyggt siktar på fimpfritt

Kretsloppet anordnar nya loppKretsloppet anordnar nya lopp Gediget program av Borås MuseumGediget program av Borås Museum 100-årsringar visar stadens gräns100-årsringar visar stadens gräns Knitting Peace på Borås StadsteaterKnitting Peace på Borås Stadsteater

Konst på menyn på OrangerietKonst på menyn på Orangeriet RFSL Sjuhärad 50 år och Borås PrideRFSL Sjuhärad 50 år och Borås Pride Planering för körfestival 13- 15 majPlanering för körfestival 13- 15 maj Bilder av Borås på ÅlgårdenBilder av Borås på Ålgården

Vad ska Borås bli? boras.se/visionVad ska Borås bli? boras.se/vision Jubileumsdansen 29 aprilJubileumsdansen 29 april Utställningen Borås - alla tiders stadUtställningen Borås - alla tiders stad Högskolan firar under valborgsveckanHögskolan firar under valborgsveckan
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NO LIMIT ARTSCAPE EDITION BORÅS 2020
Över 5000 personer besökte No Limit under evenemangsdagarna 17-20 september.



 

Per-Olof Höög Ulrik Nilsson
Ordförande Ledamot

Hanna Lassing Therése Björklund
Ledamot Ledamot

Caroline Wallin Erik Svalander
Ledamot Ledamot

Albert Alexandersson Klas Tryborn  
Ledamot Ledamot

Helena Ransjö Alcenius
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-28
Ernst & Young AB

Hans
Auktoriserad revisor
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Borås 11 februari 2021
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LJUSSATT KONST - GUIDADE VISNINGAR
I årets början erbjöds guidade visningar av den ljussatta konsten.
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VI ÄR BORÅS TME
”Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv  
Ekonomiska förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som  
en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt  
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och  
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.”

VI    BORÅS





Borås TME  
Österlånggatan 17
503 31 Borås

033-35 70 90
info@boras.com
boras.com

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomiska förening.



org.nr 556527 – 5582

Borås Elnät AB

Årsredovisning 
Räkenskapsåret 2020
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Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB (org.nr 556527–5582) lämnar över 
årsredovisningen för 2020. 
 
Allmänt 
Borås Elnät AB bildades som bolag vid elbranschens avreglering den 1 januari 1996. Bolaget 
ägs sedan den 22 december 1997 av Borås Stadshus AB (org.nr 556547–5646), som är helägt 
av Borås Stad. Bolaget har sitt säte i Borås Kommun, Västra Götalands län. 
 
Bolagets uppdrag 
Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna och skapa en 
plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätmarknaden.  
 
Bolagets följsamhet mot regelverket 
Styrelsen och verkställande direktören anser att Borås Elnät AB:s verksamhet drivits enligt 
bolagsordningens ändamål och syfte för 2020. Bolaget har också verkat inom ramen för såväl 
de kommunala som övriga regelverk bolaget ska följa.  
 
Ägardirektiv och bolagsordning 
Bolagets viktigaste styrdokument är ägardirektiv och bolagsordning. Dessa dokument har vi 
gått igenom och inte hittat några avvikelser eller uppdateringsbehov. 
 
Styrelse 
Styrelsen består av sju ledamöter, sju ersättare samt fyra arbetstagarrepresentanter. Under 
styrelsens sammanträden deltar VD och ledningsgrupp som föredragande, i syfte att 
presentera och beskriva olika ärenden. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under 
året har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen, där ett tillfälle var ett styrelseseminarium, utöver 
årsstämman.  
 
Personal 
Medelantalet anställda var under året 80 personer. I not 4 finns övriga uppgifter om anställda 
och personalkostnader. 
 
Vår verksamhet  
Borås Elnät består av två affärsområden, Elnät och Stadsnät. Affärsområde Elnät utvecklar 
och förvaltar elnät inom ett koncessionsområde med monopol. I distributionsområdet ingår 
Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd. Det ger en täckning som 
motsvarar cirka 75 procent av kommunens elnätskunder, vilket i sin tur innebär drygt 44 000 
avtal.   
 
Under 2020 har affärsområde Elnät framförallt jobbat med tre stora projekt. De har bundit 
ihop ringen med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås, byggt färdigt en ny nätstation i Kyllared  
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och förberett för ett helt nytt mätsystem, där de ska byta ut alla elmätare hos våra kunder. 
Mätarbytesprojektet är det största någonsin för bolaget med en budget på över 120 
miljoner kronor. Runt 46 000 elmätare ska bytas ut och ny teknik ska installeras och integreras 
för att kunna samla in fler mätvärden. 
 
Affärsområde Stadsnät utvecklar och förvaltar fibernät inom Borås genom varumärket 
SplitVision. Verksamheten verkar på en konkurrensutsatt marknad och riktar sig mot såväl 
privat- som företags- och fastighetskunder, med produkterna öppet stadsnät, kapacitet- och 
svartfiberförbindelser. Eftersom vårt samhälle utvecklas starkt och vårt beteende att hantera 
digitala tjänster i olika former växer kraftigt, innebär det att vi använder mer och mer data. Vi 
lägger därför stor kraft på utvecklingen av vårt fibernät samt att erbjuda driftsäkra miljöer för 
servrar och annan utrustning som krävs för datatrafik. 
 
Under 2020 har affärsområde Stadsnät utvecklats vidare genom flera större projekt. Man 
har bland annat byggt ut fibernätet på stadsdelen Göta och i Vänga utanför Fristad och 
anslutit drygt 300 nya kunder, fått bidrag för att fortsätta bygga ut nätet ytterligare i flera 
områden utanför stan samt förberett för att byta ut viss teknik i stamnätet, för att också 
fortsättningsvis ligga i framkant vad det gäller teknisk nivå för att effektivt möta ett ökat 
antal kunder, ökad trafik och högre krav på kapacitet och tillförlitlighet.  

 
Juridiska processer  
Vid utgången av 2020 har vi fortfarande en tvist vid Borås Stads tvistlösningsfunktion. Tvisten 
handlar om priser för att återställa asfalt som tekniska förvaltningen i Borås Stad tagit fram. 
Priserna gäller grävda schakter för att lägga ner el- och fiberkablar. 
 
Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget kommer under 2021 utveckla verksamheten vidare för att nå bolagets mål och vision. 
Dessutom arbetar vi för att bidra till Borås Stads vision och målsättningar.   
 
De senaste årens höga investeringstakt vid bolagets båda affärsområden kommer i det 
längre perspektivet att ge högre kapitalkostnader, men bolaget kommer inte att kunna 
justera intäktsnivåerna genom prisjusteringar i samma takt. Detta som en direkt följd av 
förändrad intäktsram för affärsområde Elnät under 2020–2023.  
 
Regeringen har tidigare lagt fram en proposition som skulle ge oss möjlighet att ta med den 
intäktsram som vi inte utnyttjat under åren 2012–2015. Men Näringsdepartementet har 
arbetat om förslaget. Det nya förslaget kan ge oss möjlighet att använda tidigare 
intäktsramar, men inte i samma omfattning. Vi har inte analyserat Näringsdepartementets 
förslag i detalj och det har inte heller godkänts av regeringen, så det råder fortfarande en 
stor osäkerhet kring utfallet. 
 
Borås Elnät har även överklagat den beslutade intäktsramen 2020–2023 till förvaltningsrätten. 
I skrivande stund har vi inte fått något besked om någon dom i målet, trots tidigare besked 
om att den ska komma i slutet av januari 2021.  



4 
 

För att möta den förväntat vikande resultatnivån har bolaget under hösten 2020 startat ett 
omfattande utvecklingsprojekt som kallas projekt Framtid. Det syftar till att på bredden hitta 
möjligheter till effektiviseringar, besparingar och utvecklade/förändrade processer. Men 
projektet väntas inte fullt ut kunna ersätta den effekt som en förändrad intäktsram ger. 
 
I dagsläget finns det en osäkerhet kring när en elhandlarcentrisk modell kommer införas. Det 
tidigare målet om att införa modellen till 2021 har reviderats och det senaste beskedet är att 
det nu ska genomföras 2024. Den nya modellen kommer påverka hela branschen och 
innebära att vi, liksom andra elnätbolag, kommer ha betydligt mindre kundkontakt när det 
gäller frågor som berör eldistribution. Istället är det främst elhandelsbolagen som ska hantera 
kundadministrationen i den föreslagna modellen. Men det finns en del oklarheter som 
behöver klargöras innan marknadsmodellen ska införas.  
 
Hållbarhetsredovisning 
Bolaget arbetar aktivt och fokuserat med hållbarhetsrelaterade frågor omfattande bland 
annat följande rubriker: 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är en fortsatt viktig och högt prioriterad fråga där säkerhetsrutiner repeteras och 
nödvändig utbildning tillhandahålls. Naturligtvis som en följd av att många av medarbetarnas 
dagliga arbetsplats är i anslutning till el. Men under 2020 har det omfattande distansarbetet, 
som konsekvens av Coronaepidemien, också fört med sig nya krav på omprövning, flexibilitet 
och nytänkande för att bibehålla bra arbetsmiljövillkor. 
 
Eventuella olyckor, tillbud och riskobservationer rapporteras och följs som tidigare upp i det 
webbaserade tillbuds- och skaderapporteringssystemet för energibranschen, ENIA. En med-
arbetarenkät genomförs årligen, som ett internt uppföljningsverktyg ur et psykosocialt 
perspektiv. 
 
Säkerhet 
Den generella hotbilden mot samhällskritisk infrastruktur gör att vi förstärker våra före-
byggande insatser inom säkerhetsområdet. Under 2020 har vi ökat antalet utbildnings-
insatser för våra anställda, vi har fortsatt samarbete med centrum för kunskap och säkerhet, 
CKS, i Borås stad och våra säkerhetsrutiner testas regelbundet. Vårt fortsatta säkerhets-
arbete är viktigt och vi ser vikten av att förstärka arbetet ytterligare. Målsättningen under 
2021 är att bolaget blir certifierat enligt standarden ISO 27001. 
 

Miljöåtgärder 
Vi har återigen certifierats för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Det är Sveriges 
forskningsinstitut RISE som genomfört miljörevisionen, som ligger till grund för certifieringen. 
Vi får mycket positiva omdömen för vårt sätt att integrera miljöfrågorna i vår övergripande 
verksamhetsplanering och för att de är en viktig del i hela vårt arbete. Vi har till exempel 
bra kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer 
samt har ett bra ledningssystem, som successivt utvecklats och blivit allt bättre utnyttjat.  
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Bolaget har också monterat laddstolpar vid den egna fastigheten Vinrankans parkering, 
samt försett samtliga på fastigheten i sammanhanget möjliga tre tak med solpaneler. Den 
sammanlagda solcellsanläggningen producerar omkring 25 procent av vår totala energi-
förbrukning i kontors- och lagerbyggnader på Vinrankan. Därutöver går också alla ny-
anställda en miljöutbildning i Borås Stads regi. 

 
Internkontroll 
Bolaget har genomfört internkontroller genom stickprov, kontroll och uppföljningsåtgärder 
enligt plan. Resultatet rapporteras på ordinarie styrelsemötet i månadsskiftet februari/mars 
följande år, det vill säga 2021.  

 
Ekonomi  
Omsättning och resultat 
Omsättningen 2020 uppgick till 293,5 mnkr (292,6 mnkr) medan rörelseresultatet före finansiella 
poster var 76,2 mnkr (51,3). Det starka resultatet, trots en sänkning av tariffer för eldistribution 
med ca 5% fr.o.m. april, förklaras till stor del av en vitesintäkt på 6,1 mnkr, plus något högre 
överuttags- och anslutningsavgiftsintäkter, ca 4,0 mnkr sammantaget, vid affärsområde Elnät 
resp. affärsområde Stadsnät. Därtill kommer också en kostnadsbesparing pga. att två befatt-
ningar varit vakanta större delen av året och lägre kapitalkostnader än beräknat pga. i tid 
förskjutna nyanläggningsprojekt, samt en i övrigt något gynnsam kostnadsutveckling. Energi-
omsättningen 2020 uppgick till 575 mWh (604 mWh), varav förluster 18,9 mWh (18,9 mWh). 
 
Investeringar 
Investeringsutgifterna i bolaget minskade 2020 till en lägre nivå än f.g. år och uppgick till 103,1 
mnkr (246,7). Förklaringen är främst att 2019 års investeringsutgifter omfattade både en ny 
mottagningsstation i Kyllared respektive ett nytt datacenter i Viared. Av årets investerings-
medel fördelades 71,6 mnkr (174,2 mnkr) på affärsområde Elnät och 31,5 mnkr (72,5 mnkr) på 
affärsområde Stadsnät. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat på 0 kronor tillsammans med balanserat resultat på 0 kronor, 
totalt 0 kronor, överförs i ny räkning. Koncernbidrag har lämnats med 42,0 mnkr till moder-
bolaget Borås Stadshus AB, org.nr 556547–5646, enligt beslut av moderbolaget. Beträffande 
företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, 
rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 

 



Ekonomiska nyckeltal
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

2020 2019 2018
Resultaträkning
Omsättning 293 120 292 635 285 645
Resultat före dispositioner och skatt 68 359 43 556 61 507
Årets resultat 0 0 0

Balansräkning
Balansomslutning 1 470 581 1 479 496 1 336 770
Obeskattade reserver 380 480 354 139 369 230
Eget kapital 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal
Omsättning per anställd 3 664 3 569 3 321
Rörelsemarginal, % 1) 26,0 17,5 24,3
Resultatmarginal, % 2) 23,3 14,9 21,5

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 5,2 3,7 5,4
Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 22,0 14,0 19,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 9,4 6,9 10,9

Kassalikviditet, % 6) 27 35 41
Soliditet, % 7) 25,1 23,5 26,8
Eget kapital av omsättningen, % 8) 125,9 119,0 125,3

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,20 0,20 0,21

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -9,5 -6,4 -8,7
Skuldränta, % 11) -0,7 -0,7 -0,8
Skuldsättningsgrad, % 12) 300 327 273

Definitioner:
1)   Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen
2)   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen

3)   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet av ingående
       och utgående balansomslutning 
4)   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittet av ingående och utgående balans för 
      summa eget kapital plus 78.6 % av de obeskattade reserverna
5)   Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet för summan
     av ingående och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder

6)   Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna
7)   Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen
8)   Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av omsättningen

9)   Omsättning dividerad med balansomslutningen

10) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i förhållande till de finansiella
      kostnaderna
11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 21,4 % av de obeskattade reserverna
12) Summa skulder plus 21,4 % uppskjuten skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus
      78.6 % av de obeskattade reserverna 
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Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.

2020 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning not 1 277 332 281 736
Förändring pågående arbete 409 83
Aktiverat arbete för egen räkning 13 166 12 395
Övriga rörelseintäkter not 2 15 788 10 899
Summa 306 695 305 113

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -52 925 -54 094
Övriga externa kostnader not 3 -43 177 -40 789
Personalkostnader not 4 -56 221 -57 512
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar not 5 -78 157 -101 370
Summa -230 480 -253 765

Rörelseresultat 76 215 51 348

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 184 200
Räntekostnader not 6 -8 040 -7 992

Resultat efter finansiella poster not 7 68 359 43 556

Bokslutsdispositioner
Förändring avskrivningar utöver plan -26 342 15 091
Lämnat koncernbidrag -42 000 -58 613

Resultat före skatt 17 34

Skatt på årets resultat not 8 -17 -34

Årets resultat 0 0
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Balansräkning 
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR 2020-12-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt not 9 470 783
Aktiverade utgifter för dataprogram not 10 2 4
Summa 472 787

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark not 11 54 645 55 991
Tekniska anläggningar och maskiner not 12 1 334 678 1 242 033
Inventarier, verktyg och installationer  not 13 3 269 3 669
Pågående nyanläggningar not 14 23 180 88 816
Summa 1 415 772 1 390 509

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar intresseföretag not 15 142 142
Summa 142 142

Summa anläggningstillgångar 1 416 386 1 391 438

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 2 912 2 596
Pågående arbeten 997 588
Summa 3 909 3 184

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar not 16 30 189 61 895
Fordringar hos koncernföretag 2 306 5 786
Övriga fordringar not 17 839 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 18 16 952 16 579
Summa 50 286 84 874

Summa omsättningstillgångar 54 195 88 058

SUMMA TILLGÅNGAR 1 470 581 1 479 496
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Balansräkning 
Belopp i tusental kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 000 20 000
Reservfond 50 000 50 000
Summa 70 000 70 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Summa not 19 0 0

Summa eget kapital 70 000 70 000

Obeskattade reserver not 20
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 380 480 354 139
Summa 380 480 354 139

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stadskoncern för lån 120 000 155 000
Checkräkningskredit, Koncernkonto not 21 705 233 652 541
Summa 825 233 807 541

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 520 23 647
Skuld till Borås Stadskoncern 55 562 64 220
Skuld till Borås Stadskoncern för lån 35 000 50 000
Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 46 799 70 270
Energiskatt, Kunddebiterad 30 996 32 549
Övriga skulder 2 760 1 054
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 22 11 231 6 076
Summa 194 868 247 816

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 470 581 1 479 496
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Kassaflödesanalys
Belopp i tusental kronor.

2020 2019
Löpande verksamheten
Rörelseresultat 76 215 51 348
Ränteintäkter 184 200
Räntekostnader -8 040 -7 992
Avskrivningar 78 157 101 370
Kassaflöde från den löpande verksamheten 146 516 144 926

Betald skatt -17 -34
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 146 499 144 892

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
   Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten -409 -83
   Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager 34 272 2 643
   Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -37 949 30 213
Summa -4 086 32 773

Kassaflöde från den löpande verksamheten 142 413 177 665

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -103 105 -246 656

Kassaflöde från investeringsverksamheten -103 105 -246 656

Finansieringsverksamheten
Amortering -50 000 -50 000
Förändring av checkräkningskredit 52 692 177 604
Lämnat koncernbidrag -42 000 -58 613

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39 308 68 991

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

Tillägssupplysningar

Likvida medel
Betald ränta -7 901 -7 853
Upplupen ränta -139 -139
Erhållen ränta 184 200

Förändring av eget kapital
Belopp i tusental kronor. Aktie- Reserv- Balanserat Totalt      Årets

kapital fond resultat   resultat

IB 2019-01-01 20 000 50 000 0 70 000 0
Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
UB 2019-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0

Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
UB 2020-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0

Antalet aktier uppgår till 200 st. med kvotvärdet 100 000 kr. 
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Tilläggsupplysningar
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Kassaflödesanalys har upprättats genom indirekt metod.

Säkringsredovisning
Bolaget tillämpar reglerna för säkringsredovisning i enlighet med K3 kapitel 11 med avseende på säkring av 
ränterisk. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning krävs att det finns en tydlig koppling mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten och att säkringen effektivt säkrar risken för förändringar i framtida ränte-
betalningar på lån till rörlig ränta. Vinster och förluster avseende säkringsinstrument redovisas vid samma tid-
punkt som vinster och förluster på de poster som säkrats.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säk-
ringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för värdeminskning i form av avskrivningar
enligt plan. Nedskrivning av anskaffningsvärde sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningstiderna, som be-
räknas återspegla tillgångarnas nyttjandeperiod, är följande: 

Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utgifter för dataprogram 5 år
Nyttjanderätt, Kommunikationsledning (optofiber) enligt 20-årsavtal 20 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och dess komponenter 20 - 50 år
Mottagningsstationers ställverk 25 år
Fördelningsstationer 25 år
Nätstationer 25 år
Hög- och lågspänningsledningar 35 år
Driftkontrollsystem 10 år
Reservkraftverk 10 år
Verktyg och inventarier 3 - 10 år
Optofibernät 20 år
Datorutrustning och aktiva komponenter 3 - 5 år

Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen 
som bokslutsdisposition och i balansräkningen som ackumulerade avskrivningar utöver plan. Anskaffningar av 
enskilda maskiner och inventarier, vars anskaffningsvärde understiger 20 kkr, kostnadsförs i sin helhet anskaffnings-
året. Bolagets Varu-/Materiallager värderas till återanskaffningsvärdet, med avdrag för eventuell inkurans.

Aktiverat arbete för egen räkning
Eget arbete på egna anläggningar prissätts till de sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna för de övriga
interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet. 

Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas till nedlagda direkta utgifter. Av försiktighetsskäl resultatavräknas inte pågående arbe-
ten på balansdagen utan först när de färdigställs. Posten avser externa kunder.

Fordringar
Fordringarna upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Några fordringar och skulder i utländsk valuta finns
inte. Reservering av osäkra fordringar sker när de är förfallna med mer än tre månader.
Bolagets kundfordringar omfattar samfakturering med Borås Elhandel AB. Samfaktureringen regleras månadsvis 
och eventuella kundförluster räknas då av från Borås Elhandels överförda tillgodohavande.
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden.
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Intäkter
Försäljning av eldistribution och kommunikationsnättjänster redovisas som intäkt vid leveranstidpunkt. Utförda 
entreprenader intäktsredovisas vid färdigställandet. Försäljning redovisas netto efter moms. 
Anslutningsavgifter för eldistribution respektive kommunikationsnätstjänster redovisas som intäkt till den del som 
intäkten inte täcker framtida åtaganden. Övriga intäkter redovisas enligt följande:
¤  Andra avgifter och ersättningar - i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd
¤  Hyresintäkter - I den period uthyrningen avser
¤  Ränteintäkter - i enlighet med effektiv avkastning
Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter i FoU-projekt som drivs i egen regi eller gemensamt via branschföreningen kostnadsförs löpande.

Koncernuppgifter
Borås Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646, med
säte i Borås. Moderbolaget ägs av Borås Stad. 

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäkter avser värdemässigt 4,0 % av inköpen och 
6,6 % av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås Stadshus AB är moderbolag.

Not 1  Nettoomsättning per affärsområde
2020 2019

Affärsområde ELNÄT 205 991 216 860
 Varav anslutningsavgifter 7 529 9 438
Affärsområde STADSNÄT 71 341 64 876
 Varav anslutningsavgifter 9 464 5 697
Summa 277 332 281 736

Not 2  Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Vitesintäkt 6 090 0
IT- & Faktureringstjänster 5 737 5 773
Kundadministrativa avgifter 1 766 2 002
Övriga kundfakturerade tjänster 700 1 519
Hyresintäkter 718 708
Övrigt 703 640
Uthyrning av utrustning 74 257
Summa 15 788 10 899

Not 3  Övriga externa kostnader 2020 2019

Arvode till revisorer 359 254
   varav revisionsuppdrag 253 203

Varav EY 157 134
Varav Rise 44 23

Varav Borås Stad 52 46
   varav skatterådgivning 25 23

Varav EY 25 23

Not 4  Personalkostnader 2020 2019

Medelantalet anställda 80 82
  varav kvinnor 22 20

Antal ordinarie styrelseledamöter 9 9
Varav kvinnor 3 3

Antal styrelsesuppleanter 9 9
Varav kvinnor 3 2

Antal kvinnor i Företagsledningen 2 2
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020 2019

Styrelse och VD
Löner och andra ersättningar 1 362 1 367
Sociala kostnader 679 636
   varav pensionskostnader 261 221
Summa 2 041 2 003
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 37 816 37 604
Sociala kostnader 14 681 15 962
   varav pensionskostnader 2 965 3 181
Summa 52 497 53 566

Samtliga
Löner och andra ersättningar 39 178 38 971
Sociala kostnader 15 360 16 598
   varav pensionskostnader 3 226 3 402
Summa 54 538 55 569

Enligt VD:s anställningsavtal utgår, vid uppsägning från bolagets sida, sex månaders uppsägningstid.
VD tillförsäkras tjänstepensionsrätt och trygghetsförsäkringar enligt samma regler och villkor som tillämpas 
för övriga anställda.

Not 5  Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar 2020 2019

Nyttjanderätt 314 314
Aktiverade utgifter för dataprogram 1 141
Byggnader och Mark 3 611 3 565
Tekniska anläggningar och maskiner 71 719 92 462
 Varav engångsnedskrivning av bolagets optofibernät 0 25 000
Inventarier, verktyg och installationer 2 512 4 888
Summa 78 157 101 370

Not 6  Räntekostnader
2020 2019

Räntekostnader, Borås Stad 4 080 4 515
Övrigt 3 960 3 477
Summa 8 040 7 992

Not 7  Resultat efter finansiella poster per affärsområde
2020 2019

Affärsområde ELNÄT 66 320 72 118
Affärsområde STADSNÄT 2 039 -28 562
Summa 68 359 43 556

Not 8  Skatt på årets resultat
2020 2019

Aktuell skatt 17 34
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0
Summa redovisad skatt 17 34

Genomsnittlig effektiv skattesats 100,0% 100,0%
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Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 17 34
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 %): -4 -7
Skatteeffekt av:
     Övriga ej avdragsgilla kostnader -13 -27
Redovisad skatt -17 -34

Effektiv skattesats -100,0% -100,0%

Not 9  Nyttjanderätt
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 6 276 6 276
Summa 6 276 6 276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -5 493 -5 179
Årets avskrivningar enligt plan -314 -314
Summa -5 807 -5 493

Redovisat värde vid periodens slut 469 783

Not 10  Aktiverade utgifter för dataprogram
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 7 670 7 670
Summa 7 670 7 670

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -7 666 -7 525
Årets avskrivningar enligt plan -1 -141
Summa -7 667 -7 666

Redovisat värde vid periodens slut 3 4

Not 11  Byggnader och Mark
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 79 206 79 137
Nyanskaffningar 2 264 69
Summa 81 470 79 206

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -23 215 -19 650
Årets avskrivningar enligt plan -3 610 -3 565
Summa -26 825 -23 215

Redovisat värde vid periodens slut 54 645 55 991

Not 12 Tekniska anläggningar och maskiner
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 026 820 1 827 556
Nyanskaffningar 164 364 199 264
Summa 2 191 184 2 026 820

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -784 787 -692 325
Årets avskrivningar enligt plan -71 719 -92 462
Summa -856 506 -784 787

Redovisat värde vid periodens slut 1 334 678 1 242 033
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Not 13  Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 82 169 80 324
Nyanskaffningar 2 113 1 845
Summa 84 282 82 169

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -78 500 -73 612
Årets avskrivningar enligt plan -2 512 -4 888
Summa -81 012 -78 500

Redovisat värde vid periodens slut 3 270 3 669

Not 14  Pågående nyanläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Vid årets början 88 816 43 338
Nyanläggning 9 343 48 740
Aktiverat -74 979 -3 262
Summa 23 180 88 816

Not 15  Andelar intresseföretag
2020-12-31 2019-12-31

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB, 142 142
vilket har sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län
Summa 142 142

Not 16  Kundfordringar
2020-12-31 2019-12-31

För Borås Elhandel AB genom samdebitering 8 333 26 357
Borås Elnät AB 21 856 35 538
Summa 30 189 61 895

Not 17  Övr. Fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Skattefordran 294 0
Överskott, SPP Pension & Försäkring 545 614
Summa 839 614

Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna nätavgifter, Aff. Omr. ELNÄT 14 977 14 803
Förutbetalda leverantörsfakturor 542 1 282
Övrigt 1 433 494
Summa 16 952 16 579

Not 19  Vinstdisposition
2020-12-31 2019-12-31

Balanserat resultat 0 0
Årets resultat balanseras i ny räkning på styrelsens förslag 0 0
Summa 0 0

Not 20  Obeskattade reserver
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Anläggningstillgångar 380 480 354 139
Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld (Redovisas ej i BR) 78 379 72 953
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Not 21  Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kreditlimit 1 200 000 1 000 000
Outnyttjad kredit -339 767 -142 459
Utnyttjat belopp 860 233 652 541

Säkringsredovisning
Bolagets finasiering har t.o.m. 2017-02-23 helt och hållet skett genom nyttjande av en kredit kopplad till ett 
underkonto i Borås stads koncernkonto och till en rörlig ränta (Stibor 3m och marknadsmässig marginal).
Borås Kommun har därefter övertagit räntebindningsansvaret, vilket innebär att att de av bolaget ingångna 
räntebindningarna, ränteswappar till ett nominellt värde om 155 000 tkr, får löpa ut.
För att särskilja den utlånade volym som säkrats av bolaget har reverser skapats med samma nominella
belopp, ränteomsättning, räntebas och slutförfallodagar. Den återstående volymen lånas ut via koncern-
kontot till en ränta som består av Borås Stads upplåningskostnad inklusive räntebindning samt en marknads-
mässig avgift och blir därmed inte föremål för säkringsredovisning i bolaget. Borås Elnät AB uppfyller i övrigt 
kraven för säkringsredovining och ingen marknadsvärdering bokförs i RR elle BR. Räntekuppongerna på
swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader.

Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löne- och pensionskostnader 3 922 3 071
Arbetsgivaravgifter 2 206 1 963
Förutbetalda intäkter 4 808 730
Upplupen fastighetsskatt 278 278
Upplupen inkomstskatt 17 34
Övrigt
Summa 11 231 6 076

Borås 2021-03-02

Sören Björklund Marie Fridén Anki Amneskog
Ordförande Ledamot Ledamot

Harald Finlöf Anne Sandberg Kristian Silbvers
Ledamot Ledamot Ledamot

Pavle Velcov Tommy Andersson Daniel Brink
Ledamot Ledamot, Ledamot, 

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Lars Hedendahl
Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats            

ERNST & YOUNG AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

2021
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stads Arkivregler
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande regler för hantering av arkiv gälla för Borås Stad.

Reglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för 
andra kommunala organ med självständig ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i 
ägardirektiv eller motsvarande.

Mål och syfte
Syftet med dessa regler är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare 
precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller 
förordning.

Vad är arkiv?
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera nämnder 
bildar arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av 
upptagningen.

Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov.

Ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje nämnd och styrelse ansvarar 
också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och 
forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig 
organisation och ansvarsfördelning.

Omorganisation och förändrade arbetssätt
När en nämnd eller styrelse förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen 
väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden eller styrelsen i god tid 
samråda med arkivmyndigheten.

Arkivvård
Varje nämnd och styrelse ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv 
enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas 
och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur 
arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i 
en arkivbeskrivning och i en dokumenthanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig 
åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, 
manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas 
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och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. 
Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande 
arkivvården.

Gallring
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt 
eller delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket 
viktigt att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring 
av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför;

• informationsförlust,

• förlust av möjliga informationssammanställningar,

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.Arkivmyndigheten är huvudman till stadsarkivet.
Arkivmyndigheten får delegera befogenheter som arkivmyndighet till stadsarkivarien.

Arkivmyndigheten ska

• utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag

• förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter
överenskommelse,

• lämna rekommendationer och riktlinjer kring metoder, materiel och skydd
rörande arkivvården.

• Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även

• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,

• ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag,

• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad
behandling, som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,

• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att
ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.
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§ 9 Dnr KS 2020-00748 2.1.4.0 

Revidering av arkivregler  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 4, sid B 15) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa Borås Stads arkivregler.             

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 490 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa Borås Stads arkivregler.             

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads arkivregler ska revideras under 2020. Stadsarkivet har gått igenom 
reglerna och gjort bedömningen att det inte behöver ändras utan kan fastställas 
på nytt.   

Under hösten 2019 kom betänkandet Härifrån till evigheten- en långsiktig 
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) från 
Arkivutredningen. Betänkandet har varit ute på remiss, men det finns ingen 
proposition lagd utifrån betänkandet. Skulle det komma en ändring i Arkivlagen 
innan det är dags för nästa revidering kommer givetvis reglerna att tas upp igen 
för eventuella ändringar.  

Reglerna har inte remitterats till nämnder eller bolag då det inte är några 
förändringar föreslagna i reglerna. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads arkivregler att gälla för ytterligare 
fyra år.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads Arkivregler 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av arkivregler 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- Fastställa Borås Stads arkivregler 

            

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads arkivregler ska revideras under 2020. Stadsarkivet har gått igenom 

reglerna och gjort bedömningen att det inte behöver ändras utan kan fastställas 

på nytt.   

Under hösten 2019 kom betänkandet Härifrån till evigheten- en långsiktig 

arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) från Arkivutredningen. 

Betänkandet har varit ute på remiss, men det finns ingen proposition lagd 

utifrån betänkandet. Skulle det komma en ändring i Arkivlagen innan det är 

dags för nästa revidering kommer givetvis reglerna att tas upp igen för 

eventuella ändringar.  

Reglerna har inte remitterats till nämnder eller bolag då det inte är några 

förändringar föreslagna i reglerna. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads arkivregler att gälla för ytterligare 

fyra år.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads Arkivregler 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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