
KALLELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2019-03-14 
Instans 

Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 mars 2019 kl. 
14:00 

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

Göran Björklund 
Kommunsekreterare 

OBS! Ordinarie styrelseledamöter i Borås Stadshus AB ska skriva under års-
redovisningen vid mötet. Vid förhinder kontaktas Martin Jakobsson eller 
Evelina Pirs på Stadsledningskansliet, Ekonomistyrning, plan 2,5 för underskrift 
senast den 27 mars 2019. 

I samband med mötet kommer avgående ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Borås Stadshus AB att avtackas. 



Borås Stad 
Datum 

2019-03-14 
Sida 

2(3) 

Ärende 

1 (Bil) 

2 (Bil) 

3 (Bil) 

4 (Bil) 

5 (Bil) 

6a (Bil) 

6b (Bil) 

6c (Bil) 

6d (Bil) 

6e (Bil) 

6f (Bil) 

6g (Bil) 

6h (Bil) 

6i 

Val av justerare 

Upptagande av lån 
Dnr 2019-00002 2.4.2.1 

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 
Dnr 2019-00003 1.2.4.0 

Uppföljning intern kontroll 2018 
Dnr 2019-00006 1.2.3.2 

Förslag till slutliga koncernbidrag 2018 
Dnr 2018-00031 1.2.2.3 

Årsredovisning 2018 
Dnr 2019-00004 1.2.4.1 

Anmälningsärende VD-rapport februari och mars 2019 
Dnr 2019-00001 1.2.2.3 

Anmälningsärende Budget 2019 för de kommunala bolagen 
Dnr 2018-00021 041 

Anmälningsärende Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV 
m.m.
Dnr 2018-00026 1.1.1.3

Anmälningsärende Revidering av Bolagsordningar och 
ägardirektiv för de kommunala bolagen 
Dnr 2019-00016 1.2.2.25 

Anmälningsärende Verksamhetsrapport - Bolagsgruppen 
Dnr 2019-00015 1.2.2.25 

Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB 
Dnr 2019-00007 1.2.4.1 

Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för BoråsBorås TME 
AB 
Dnr 2019-00008 1.2.4.1 

Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Borås kommuns 
Parkerings AB 
Dnr 2019-00009 1.2.4.1 

Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för 
Industribyggnader i Borås AB 
Dnr 2019-00010 1.2.4.1 

(Bil) 



Borås Stad 
Datum 

2019-03-14 
Sida 

3(3) 

Ärende 

6j Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Borås Energi och 
Miljö AB 
Dnr 2019-00011 1.2.4.1 

(Bil) 

6k Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark 
AB 
Dnr 2019-00012 1.2.4.1 

(Bil) 

6l Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Akademiplatsen 
AB 
Dnr 2019-00013 1.2.4.1 

(Bil) 

6m Anmälningsärende Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i 
Borås AB 
Dnr 2019-00014 1.2.4.1 

(Bil) 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Upptagande av lån 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad, att under 2019 för bolagets 

räkning uppta externt lån på totalt 95 050 000 kr, varav 94 800 000 kr är en 

omsättning av befintligt lån. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-01-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00002 2.4.2.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190131 Svante Stomberg  

  VD 

 

1 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00002 2.4.2.1 

  

 

Upptagande av lån 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad, att under 2019 för bolagets 

räkning uppta externt lån på totalt 95 050 000 kr, varav 94 800 000 kr är en 

omsättning av befintligt lån.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stadshus AB har ett lån på 94 800 000 kr som ska omsättas den 28 maj 

2019. I samband med omsättningen ökas lånebeloppet med 250 000 kr till 

95 050 000 kr. Bolaget har extern upplåning för att finansiera innehavet av 

aktier i dotterbolag, då upplåning genom Borås Stads internbank inte är 

skattemässigt tillåtet. Ökningen med 250 000 kr avser aktier i Akademiplatsen 

AB och Inkubatorn i Borås AB. Borås Stadshus AB behöver inför upplåningen 

besluta om vem som ska ges uppdraget att uppta lånet. Hela det föreslagna 

lånebeloppet ryms inom den godkända lånelimiten som Kommunstyrelsen 

beslutat om den 17 december 2018. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-18 

2. Skrivelse, 2019-03-18   

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås 

Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00003 1.2.4.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190131 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00003 1.2.4.0 

  

 

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås 

Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ärendet i sin helhet 

Sedan tidigare har Borås Stadshus AB, på begäran av bolagets externa revisorer, 

utfärdat en kapitaltäckningsgaranti avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås 

Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i 

Borås AB. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB 

att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med 

aktiekapitalet.  

Kapitaltäckningsgarantin behöver förnyas i samband med ny mandatperiod och 

gäller fram till dess bolagsstämma ägt rum närmast efter nästa val till 

Kommunfullmäktige.        

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-18 

2. Skrivelse, 2019-03-18 

3. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag  

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 

2. Borås Djurpark AB, stefan.lidh@boraszoo.se 

3. BoråsBorås TME AB, helena.ransjo.alcenius@boras.com 

4. Akademiplatsen AB, helena.ransjo.alcenius@boras.com 

5. Inkubatorn i Borås AB, annelie@ink-boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

mailto:linda.wilhelmsson@borasem.se
mailto:stefan.lidh@boraszoo.se
mailto:helena.ransjo.alcenius@boras.com
mailto:helena.ransjo.alcenius@boras.com
mailto:annelie@ink-boras.se


KAPITALTÄCKNINGSGARANTI 
 

Borås Stadshus AB, 556547-5646, åtar sig härmed att svara för att följande 
dotterbolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade 
aktiekapitalet: 

 Borås Energi och Miljö AB, 556527-5590 (100 % ägt) 

 Borås Djurpark AB, 556073-0359 (100 % ägt) 

 BoråsBorås TME AB, 556784-7719 (91 % ägt) 

 Akademiplatsen AB, 556565-1493 (100 % ägt) 

 Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362 (100 % ägt) 

Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, 
avskrivning av fordringar eller på annat sätt. 

Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2019 och fram till dess bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Borås Stadshus AB kvarstår som ägare till bolagen. 

Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 

Borås 2019-03-18 

Borås Stadshus AB 

 

....................................................... 
Ulf Olsson, ordförande 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontroll 2018 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Uppföljning av intern kontroll 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00006 1.2.3.2 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190131 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00006 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontroll 2018 

Borås Stadshus ABs beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2018 godkänns och läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i 

samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av planen för 2018 har löpande skett under året vid styrelsens 

arbetsmöten.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-18 

2. Skrivelse, 2019-03-18 

3. Bilaga - Uppföljning intern kontroll 2018   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Uppföljning intern kontrollplan 2018 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet FrekvensKontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
Eget kapital Moderbolagets 

soliditet är låg. Risk att 

det egna kapitalet blir 

förbrukat i 

moderbolaget.

BokslutsprocessenKontrollera att 

kapitaltäckningsgaranti 

finns upprättad av ägaren

Årsvis Styrelsen Aktuell kapitaltäcknings-

garanti har erhållits

Säkerställ att en 

kapitaltäckningsgaranti 

har upprättats

VD 2018-12-31 Aktuell kapitaltäckningsgaranti 

finns (2015/KS0252, KF 150416). 

Dessutom har soliditeten stärkts 

då bolaget erhöll aktieägartillskott 

2017.

Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett 

information för att 

uppfylla sitt ansvar 

enligt ABL

Styr och ledning Styrelseutbildning samt 

utveckling av 

styrelsemötena. Samtliga 

ägarstyrningsärenden ska 

passera SHAB enligt nya 

ägardirektiv.

Årsvis Styrelsen Styrelseprotokoll samt 

sammanställning av 

dotterbolagens 

styrelseprotokoll/större 

frågor under perioden.

Kontrollera att minst 

fyra arbetsmöten hålls 

samt att 

ägarstyrningsärenden 

tas upp i SHAB. 

Kontollera att 

styrelseprotokollen 

anmäls till SHAB.

VD 2018-12-31 Två arbetsmöten har genomförts 

under året. Höstens möten ställdes 

in pga valet.  

Ägarstyrningsärenden och 

minnesanteckningar från plupp-

samtal har anmälts. 

Styrelseprotkoll från dotterbolagen 

anmäls upp till KS.

Finansieringsrisker 

inom koncernen

Risk att koncern-

bidrag från de 

överskottsgenererand

e bolagen inte räcker 

för att finansiera 

underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska göra en årlig 

analys av finansierings-

riskerna i koncernen. 

Styrelsen ska 2018 

utarbeta plan för långsiktig 

finansiering. För 2018 går 

KC-bidragen runt men med 

mindre marginal än 

tidigare. 

Årsvis Styrelsen Borås Stads budget och 

årsredovisning, samt 

SHAB: s årsredovisning 

ska innehålla finansiell 

analys.

Kontrollera att 

dokumentation 

upprättas samt att plan 

för långsiktig 

finansiering över tre år 

utarbetas.

VD 2018-12-31 Analys tas med i såväl budget som 

ÅR from 2017. Analys är 

medtagen i bolagens samlade 

budgetärende from 2016. Plan för 

långsiktig finansiering inkluderas i 

arbetet med nya riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning som ska 

färdigställas under 2019.

Verksamhets-

överlappningar 

mellan dotterbolagen

Gränsdragnings-

problem mellan några 

av dotterbolagens 

verksamheter

Bolagsstyrning Under 2018 ska 

organisationen för BSTF 

och BoråsBorås TME och 

Kongresscenter AB 

klargöras. SHAB föreslås 

överta ägarstyrningen av 

samtliga bolag.

Årsvis Styrelsen KF-beslut om 

organisations-

förändringar  och nytt 

ägardirektiv.

Kontrollera att beslut 

fattas av KF.

VD 2018-12-31 KF har beslutat om ombildning av 

BSTF där även kongress-

verksamheten ska ingå. 

Kongresscenter AB har  

likviderats. Nytt ägardirektiv har 

antagits på KF 22/3.

Värdering av aktier i 

dotterbolag

Risk för 

nedskrivningsbehov

Anläggnings-

tillgångar

Dokumenterad analys av 

värdet på dotterbolagen i 

förhållande till bokfört 

värde. Nedskrivning av 

aktier i BEMAB 171231 

minskar risken för 

ytterligare 

nedskrivningsbehov.

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån 

bokfört värde

VD 2018-12-31 Det gjordes ingen nedskrivning av 

aktier i BEMAB 2017 då deras 

egna kapital i stort uppgick till 

bokfört värde. Det finns inget 

nedskrivningsbehov 2018 heller då 

eget kapital överstiger det 

bokförda värdet.



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till slutliga koncernbidrag 2018 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-27 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2018-00031 1.2.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190226 Svante Stomberg  

  VD 

 

4 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2018-00031 1.2.2.3 

  

 

Förslag till slutliga koncernbidrag 2018 

Borås Stadshus ABs beslut 

Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 att delegera besluten om 

slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB 

kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns 

anledning att:  

 öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 1 093 000 kronor  

 öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 6 000 kronor                   

 öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med 84 000 kronor 

 öka koncernbidraget till Akademiplatsen AB med 1 003 000 kronor, då 
del av investering har kostnadsförts direkt 

 

Med denna korrigering fastställs förslag till slutliga koncernbidrag enligt nedan: 

 

Erhållet (+) / lämnat (-) 

koncernbidrag, tkr

Borås Stadshus AB 1 846

Borås Energi och Miljö AB 0

Borås Elnät AB -34 694

Borås Djurpark AB 20 236

Borås kommuns Parkering AB -12 148

Industribyggnader i Borås AB -8 000

BoråsBorås TME AB 14 939

Akademiplatsen AB 15 621

Inkubatorn i Borås AB 2 200

Summa koncernbidrag: +/- 0 54 842  

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-25 

2. Skrivelse, 2019-03-25 

3. Bilaga Förslag till slutliga koncernbidrag 2018   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Förslag till koncernbidrag 2018 belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 300 372 986 514 56 951 39 198 61 911 4 561 3 434 10 799 1 463 740

RÖRELSENS KOSTNADER -1 338 -231 061 -904 874 -75 641 -26 219 -44 631 -19 329 -19 025 -12 625 -1 334 743

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -1 338 69 311 81 640 -18 690 12 979 17 280 -14 768 -15 591 -1 826 128 997

Summa finansiella poster -606 -7 804 -24 375 -1 147 -881 -2 504 -129 -30 -104 -37 580
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -1 944 61 507 57 265 -19 837 12 098 14 776 -14 897 -15 621 -1 930 91 417
Budget 2018, mnkr -2,1 53,4 62,8 -12,7 7,8 7,6 -19,3 -15,8 -2,4 79,3

Koncernbidrag, erhållna 1 846 20 236 14 939 15 621 2 200 54 842
Koncerbidrag, lämnade -34 694 -12 148 -8 000 -54 842
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 50 -80 -125 -155
   Avskrivningar utöver plan -26 748 -61 149 -4 671 -92 568
   Övrigt 3 627 3 627
Summa 1 846 -61 442 -57 522 20 236 -12 098 -12 751 14 939 15 621 2 075 -89 096

RESULTAT FÖRE SKATT -98 65 -257 399 0 2 025 42 0 145 2 321



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2018 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-19 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-19 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00004 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190315 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-25 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00004 1.2.4.1 

  

 

Årsredovisning 2018 

Borås Stadshus ABs beslut 

Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB har upprättats, och styrelsen har 

att godkänna årsredovisningen.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-03-25 

2. Skrivelse, 2019-03-25 

3. Bilaga - Årsredovisning 2018 för Borås Stadshus AB   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Borås Stadshus AB
556547-5646

Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Borås Stadshus AB avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
Koncernen
     Resultaträkning 7
     Balansräkning 8
     Kassaflödesanalys 10
Moderföretaget
     Resultaträkning 11
     Balansräkning 12
     Kassaflödesanalys 14
Tilläggsupplysningar
     Redovisningsprinciper m.m. 15
     Noter 20

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

1  (33)  



Borås Stadshus AB
556547-5646

Information om verksamheten
Koncernen 
Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt dotterbolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt
Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Borås Elnät AB:s huvuduppgift är att distribuera elenergi. Distributionen, som är ett monopol, sker huvudsakligen från

mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet 
innefattar i huvudsak Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd, samtliga inom Borås Stad. 
Förutom elnätsverksamheten tillhandahåller bolaget en infrastruktur för datakommunikation inom kommunen. Denna
verksamhet bedrivs i separat affärsområde, affärsområde Stadsnät.

Borås Energi och Miljö AB:s uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten- och avloppshantering i
enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnybara energikällor. Bolaget tillhandahåller
avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial.

Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads
camping arrenderas av Borås Stad.

Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhetsmål är att erbjuda allmänheten, företag, fastighetsägare och andra nyttjare av
parkering; välbelägna och lättillgängliga parkeringsplatser.

Industribyggnader i Borås AB:s verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, kunna vara
aktiv i näringslivspolitiken samt vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella 
lokallösningar. Verksamheten bedrivs till en del genom de helägda dotterbolagen Eolus 6 AB, vars syfte är att bygga, äga och 
förvalta Eolus 6; Borås kongresshus, och Borås Lokaltrafik AB, som förvaltar en fastighet med bland annat bussgarage.

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag och ägs till 91% av Borås Stadshus AB. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och engagemang, upplevs som en
attraktiv destinationsort med gott värdskap. 

Akademiplatsen AB (namnändrat från Borås Stad Textile Fashion Center AB) ska driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, 
Textile Fashion Center, där verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv ska samverka.

Inkubatorn i Borås AB erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutuvecklingsstöd för snabbare 
kommersiell marknadsetablering. Syftet med bolaget är att verka för att skapa fler kunskapsintensiva företag. 

Moderföretaget
Borås Stadshus AB ska, som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern, direkt och genom innehav av aktier eller andelar i
andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.
I bolagsordningen är det fastställt att Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i
Borås Stad.

Efterlevnad av ägardirektiv och det kommunala ändamålet med verksamheten
Styrelsen bedömer att verksamheten i såväl moderbolaget som dotterbolagen under 2018 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande ägardirektiv.

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Koncernen
Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet under året. Bolagets anläggningar och nät håller genomgående god kvalitet 
och är till största delen baserade på moderna lösningar. Bolaget har under året fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur 
där planen är att skapa en helt ny nätstruktur, med flertalet nya ledningsstråk och mottagningsstationer. Utbyggnadsprojektet
avseende fiber, Bredband 2020, har avslutats under 2018. Byggnationen av ett nytt datacenter påbörjades under året.

Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt investeringen i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken.
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i mars 2015 att godkänna investeringen på totalt 3,2 miljarder kronor. Under 2017 begärde
bolaget en ökad investeringsram med 500 miljoner kronor, till följd av en kraftig fördyring av projektet. Det nya avloppsreningsverket
togs i provdrift i maj och i december tändes pannorna i det nya kraftvärmeverket för första gången, och där provdrift är planerad till
mars 2019. Under 2018 har en ny strategi för avsättning av biogasen och en plan tagits fram. Styrelsen har även beslutat om att titta
på ett nytt sorteringssystem för fastighetsnära insamling och en pilot har utförts. Ny VD tillträdde den 1 mars 2018, och entledigades
i januari 2019. Bolagets HR-chef har varit tillförordnad VD sedan dess. Likvidation pågår av dotterbolaget Boras Waste Recovery AB.

Borås Djurpark AB har haft ett dåligt besöksår i djurparken, vilket medfört ett betydligt sämre resultat än budgeterat. Däremot har
campingen haft ett bra år med en ökning av antalet gästnätter. Under 2018 har lekparken Simbaland och Simbakonceptet utvecklats.

Borås kommuns Parkerings AB har haft ännu ett år med mycket hög beläggning vilket bidragit till ett starkt resultat. I slutet av året 
tecknades avtal med en totalentreprenör för investeringen i nytt p-hus på Vulkanus. Upphandling av ett intelligent parkerings-
ledningssystem för hela staden har påbörjats. Bolaget har även påbörjat framtagandet av en parkeringsstrategi ihop med Borås Stad.

I Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag Eolus 6 AB har bygget av ett kongresshus i Borås färdigställts. Kongresshuset
hyrs ut till Akademiplatsen AB som i sin tur har avtal med en driftoperatör till kongressverksamheten. Industribyggnader i Borås AB
har under året förvärvat aktierna i Borås Lokaltrafik AB, som numera endast bedriver fastighetsförvaltning.

Akademiplatsen AB har bytt namn från Borås Textile Fashion Center AB och samtidigt fått utökad verksamhet. Bolaget ska ha en
samordnande funktion för Borås Kongress och vara en aktiv hyresvärd. Bolaget har under året ansvarat för inköpen av inventarier
till Borås Kongress. Ett ledningsråd med de dominerande verksamheterna i Textile Fashion Center har formerats och startats upp.

BoråsBorås TME AB har beslutat att stänga den fysiska turistbyrån 2019. Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB har likviderats
under året och dess verksamhet är överflyttad till Akademiplatsen AB. 

Moderbolaget  
Under 2018 har Borås Stadshus AB arbetat vidare med förstärkt ägarstyrning. Som en del i detta har styrelsen haft två arbetsmöten 
utöver ordinarie styrelsemöten. 

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Man står samtidigt inför stora investeringar framöver, 
främst genom investering i 130 kV ringledning för en tryggad elnätsinfrastruktur i framtiden. Affärsområde Stadsnät 
kommer de närmsta åren belastas av svaga resultat då bredbandssatsningen, som gett stora initiala anslutningsintäkter, 
påverkas av stora kapitalkostnader. Under 2019 beslutar Energimarknadsinspektionen om intäktsramar för reglerings-
perioden 2020-2023. Elnätsbolagen förväntas få snävare intäktsramar än tidigare.

Borås Energi och Miljö AB förväntas under 2019 driftsätta hela EMC; nytt avlopps- och kraftvärmeverk på Sobacken. Innan 
anläggningarna övertas av bolaget kvarstår fortfarande viss byggnation och testkörningar. Det pågår även några tvister med 
leverantörer. Bolagets arbete att implementera EMC i den normala verksamheten pågår, och är central för bolagets 
fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets balansräkning med höga kapitalkostnader är
implementeringen viktig, för att hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. 2017 skrevs
anläggningstillgångarna ned med 450 mnkr. Någon ytterligare nedskrivning bedöms inte behövas för 2018.
Borås Energi och Miljö AB:s strategiska arbete kring biogasens framtid, biopannornas fortsatta drift på Ryaverket samt nytt 
insamlingssystem för hushållsavfall förväntas under 2019 tillställas ägaren för ställningstagande.
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Borås Djurpark AB väntar på ett långsiktigt besked från Borås Stad kring ägande och drift av Saltemads camping.

Borås kommuns Parkerings AB genomför för närvarande sin största investering hittills när parkeringshuset Vulkanus byggs. 
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader vilket påverkar resultatet negativt. Till detta kommer fortsatt stora behov av att 
skapa fler parkeringsplatser i centrala Borås. Detta tydliggör behovet av en pris- och parkeringsstrategi vilket bolaget arbetar
med. Det är även viktigt att stadens rutin med parkeringsköpsmedel vid fastighetsexploateringar återinförts.

Industribyggnader i Borås AB har slutfört ombyggnationen av Borås Kongress, inom beslutad investeringsbudget. 
Bolaget förväntas framöver utgöra en viktig del i Borås Stads arbete med strategiska fastighetsförvärv.

Akademiplatsen AB har genom införandet av ett ledningsråd skapat förutsättningar för ett samverkansorgan för alla
verksamheter i Textile Fashion Center. Akademiplatsen tyngs resultatmässigt med upp emot 15 miljoner kronor årligen till
följd av hyran för Borås Kongress, vilket ger en betydande resultatpåverkan för hela koncernen.

Inkubatorn i Borås AB och BoråsBorås TME AB kommer att fortsätta utveckla sina verksamheter i enlighet med gällande
ägardirektiv.

Finansiell situation
Borås Stadshus AB förvärvade 1997-12-22 samtliga aktier i dotterbolagen till en köpeskilling av 204,7 mnkr. Finansiering har
förutom eget kapital skett genom extern upplåning av köpeskillingen av samtliga aktier i bolaget. All övrig finansiering sker via
Borås Stads internbank. 2013-02-01 förvärvades aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB (numera Akademiplatsen AB) för 150 tkr. 
2016-11-01 förvärvades aktierna i Inkubatorn i Borås AB för 100 tkr.

Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 34,7 mnkr, från Borås kommuns Parkerings AB
med 12,1 mnkr och från Industribyggnader i Borås AB med 8,0 mnkr. Av den totala summan på 54,8 mnkr har 1,8 mnkr använts till
att täcka underskottet i moderbolaget, 14,9 mnkr har lämnats i koncernbidrag till BoråsBorås TME AB, 20,2 mnkr har lämnats till
Borås Djurpark AB, 15,6 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,2 mnkr har lämnats till Inkubatorn i Borås AB.
Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen, vilket är ett krav enligt ägardirektiven för respektive bolag i koncernen.

Koncernens resultat efter finansnetto 2018 uppgår till 91 mnkr, vilket är 311 mnkr bättre än föregående år. Resultatet 2017
påverkades dock kraftigt till följd av nedskrivningen på 450 mnkr av fjärrvärmerörelsens anläggningstillgångar hos Borås Energi
och Miljö AB. Resultatet 2018 kännetecknas av i stort god budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. Negativ avvikelse
finns främst hos Borås Djurpark AB som på grund av stor minskning i antalet besökare gör ett större underskott än budgeterat. 
Jämfört med de senaste åren påverkas koncernens resultat 2018 av fulla kapitalkostnader för Borås Elnät AB:s fiberinvesteringar
samt del av Borås Energi och Miljö AB:s kapitalkostnader för nya avloppsreningsverket. Akademiplatsen AB bär också några
månaders kongresshushyra i 2018 års resultat. 

Aktieägartillskottet från Borås Stad 2017 med 450 mnkr bidrog till att förbättra koncernens finansiella ställning, och soliditeten ökade 
från 10,7 % till 13,0 %. Under 2018 har soliditeten återigen sjunkit till 11,5 % till följd av koncernens mycket höga investeringsnivå. 
Den finansiella situationen är god, men koncernen står inför utmaningar framöver. Under slutet av 2018 har tillkommit ny verksamhet
med strukturella underskott vilket påverkar den finansiella situationen. Därtill påverkas Borås Elnät AB:s resultat negativt under ett
antal år inom affärsområde Stadsnät, och osäkerhet råder för närvarande kring kommande intäktsramar för elnätverksamheten.
Störst påverkan kommer dock Borås Energi och Miljö AB:s EMC-investering att få. Det är av yttersta vikt för såväl 
Stadshuskoncernen som för Borås Stad att Borås Energi och Miljö AB lyckas med implementeringen av EMC och att bolagets 
framtida driftresultat kan säkras.

Kapitaltäckningsgaranti
Borås Stad har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB har tecknat en kapitaltäcknings-
garanti för Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB,  Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i
Borås AB.
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Användandet av finansiella instrument
Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat dotterbolagen i Stadshuskoncernen samt moderbolagets rörelsekredit 
genom upplåning till rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 beslutat om 
räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har 
Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från bolagen. Beslutet innebär att de av bolagen ingångna räntebindningarna får 
löpa ut men att inga nya derivat ingås av bolagen efter 2017-02-23. Samtliga utestående derivat är raka ränteswappar utan 
inbyggd optionalitet. Säkringsredovisning tillämpas. Moderbolaget har inga egna räntederivat.

Hållbarhetsredovisning
Dotterbolaget Borås Energi och Miljö AB har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Hållbarhetsredovisningen har
upprättats för att uppfylla kraven på hållbarhetsrapport i enlighet med Årsredovisningslagens sjätte kapitel. 

Miljöpåverkan
Borås Energi och Miljö AB bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. För Sobackens avfalls-
anläggning 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 3,1 % för 2018.
Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Sobacken är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt 
Livsmedelsverkets regler. Borås Energi och Miljö AB äger och driver fyra vattenkraftverk, där produktionen är styrd av vattendomar.
Vid reglering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurliv. Bolaget arbetar med miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsmål
för att på så vis höja anläggningarnas miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till bolagets handlingsplaner, som bidrar 
till ett bra driv i förbättringsarbetet.

Ägarförhållanden

Flerårsöversikt koncernen 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (tkr) 1 332 754 1 338 181 1 292 840 1 292 869
Resultat efter finansiella poster (tkr) 91 419 -220 157 115 073 124 150
Rörelsemarginal (%) 9,7% -14,3% 11,2% 12,6%
Avkastning på eget kapital (%) 12,6% -39,3% 26,3% 33,1%
Balansomslutning (tkr) 6 631 120 5 245 683 4 075 402 3 128 670
Soliditet (%) 11,5% 13,0% 10,7% 12,0%
Antal anställda 535 514 422 406

Flerårsöversikt Moderföretaget 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster (tkr) -1 944 -2 359 -1 957 -3 805
Balansomslutning (tkr) 709 884 699 032 242 739 243 606
Soliditet (%) 64,8% 65,8% 4,2% 4,2%
Antal anställda 0 0 0 0

Borås Stadshus AB ägs till 100 % av Borås Stad, org. nr 212000-1561.
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Rapport över förändring i eget kapital
Koncernen Aktiekapital Övrigt Annat eget Totalt

tillskjutet kap. inkl.
kapital årets res.

Ingående balans 2017-01-01 10 000 12 497 415 552 438 049
Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 450 000 0 450 000
Årets resultat 0 0 -204 538 -204 538
Utgående balans 2017-12-31 10 000 462 497 211 013 683 510

Ingående balans 2018-01-01 10 000 462 497 211 013 683 510
Effekter av rättelser av fel 0 0 7 7
Årets resultat 0 0 79 640 79 640
Utgående balans 2018-12-31 10 000 462 497 290 660 763 157

2018-12-31 2017-12-31
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 12 497 12 497

Aktie- Reservfond Balanserat Årets Totalt
Moderföretaget kapital resultat resultat

Ingående balans 2017-01-01 10 000 10 106 0 10 116
Erhållet aktieägartillskott 0 0 450 000 0 450 000
Årets resultat 0 0 0 3 3

Utgående balans 2017-12-31 10 000 10 450 106 3 460 118

Ingående balans 2018-01-01 10 000 10 450 108 0 460 118
Årets resultat 0 0 0 -98 -98

Utgående balans 2018-12-31 10 000 10 450 108 -98 460 020

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (i kr)

Balanserat resultat 450 108 374
Årets resultat -98 187

450 010 187

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 450 010 187
450 010 187

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispostitionen
Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats till koncernföretag. 

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, 
ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 
ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning per bokslutsdagen samt bolagets finansiering och 
kapitalanvändning under året hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys jämte tilhörande noter.

Ägaren Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott eller avstående från fordran svara för att Borås Stadshus AB:s egna 
kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Motsvarande förbindelse har Borås Stadshus AB med sina 
dotterbolag.
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Koncernens resultaträkning

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31

Nettoomsättning 1 1 332 754 1 338 181
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning -19 -274
Aktiverat arbete för egen räkning 34 618 33 703
Övriga rörelseintäkter 2 39 522 23 736

3 1 406 875 1 395 346
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -238 662 -202 965
Handelsvaror -5 080 -6 226
Övriga externa kostnader 4,5 -459 706 -393 531
Personalkostnader 6 -336 794 -316 277
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar 7 -237 589 -669 128
Övriga rörelsekostnader -45 1 127

-1 277 876 -1 587 000
Rörelseresultat 8 128 999 -191 654

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 9 -2 0
Resultat från andelar i intresseföretag 10 -107 -278
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 830 652
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -38 301 -28 877

-37 580 -28 503
Resultat efter finansiella poster 91 419 -220 157

Bokslutsdispositioner
Avsättningar, resultat från VA-verksamhet 3 627 -41 970
Resultat före skatt 95 046 -262 127

Skatt på årets resultat 13 -15 406 57 589

Årets resultat 79 640 -204 538
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Koncernens balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 14 1 648 1 217
Nyttjanderätt 15 1 097 1 411

2 745 2 628

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16 666 081 518 230
Djurparksanläggningar 17 22 610 21 923
Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 3 911 319 2 306 220
Inventarier, verktyg och installationer 19 65 907 41 449
Djur 20 15 23
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 21 1 412 951 1 797 813

6 078 883 4 685 658

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 24,25 1 049 1 156
Uppskjuten skattefordran 26 93 664 99 920

94 713 101 076

Summa anläggningstillgångar 6 176 341 4 789 362

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 32 904 18 052
Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier 12 994 11 145
Färdiga varor och handelsvaror 1 393 1 165
Pågående arbeten för annans räkning 505 524

47 796 30 886

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 203 540 212 275
Fordringar hos Borås Stad 54 255 22 926
Fordringar hos övriga koncernföretag 23 986 24 232
Aktuella skattefordringar 987 13 248
Övriga fordringar 27 77 805 105 034
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 43 751 47 356

404 324 425 071

Kassa och bank 2 659 364
Summa omsättningstillgångar 454 779 456 321

SUMMA TILLGÅNGAR 6 631 120 5 245 683
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Koncernens balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Övrigt tillskjutet kapital 462 497 462 497
Annat eget kapital inklusive årets resultat 290 660 211 013

763 157 683 510

Avsättningar 29
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 932 2 770
Uppskjuten skatteskuld 180 018 170 609
Övriga avsättningar 226 419 232 929

418 369 406 308

Långfristiga skulder 30
Skulder till kreditinstitut 100 000 0
Skulder till Borås Stad, lån 2 779 148 2 421 220
Skulder till Borås Stad, koncernkonto 31 1 616 312 827 274
Förutbetalda anslutningsavgifter 110 322 95 154
Övriga skulder 750 750

4 606 532 3 344 398

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 94 800 194 800
Skulder till Borås Stad, lån 142 072 89 072
Förskott från kunder 5 0
Leverantörsskulder 329 621 244 268
Skulder till Borås Stad 72 666 70 569
Skulder till övriga koncernföretag 493 541
Övriga skulder 115 549 127 172
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 87 856 85 045

843 062 811 467

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 631 120 5 245 683
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Koncernens kassaflödesanalys

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 128 999 -191 654
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 237 589 669 128
     Förändring av avsättningar till pensioner -204 -120
     Övriga avsättningar -2 883 -1 642
     Förlust vid utrangering av inventarier 23 0
     Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 237 -1 294

364 761 474 418

Erhållen ränta 830 652
Erlagd ränta -38 301 -28 877
Betald inkomstskatt 13 000 -4 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 340 290 442 004

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -16 910 3 708
Förändring av rörelsefordringar 8 998 -44 536
Förändring av rörelseskulder 94 306 10 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten 426 684 412 160

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -305 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 622 984 -1 696 158
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 066 -7
Förvärv av andelar i intresseföretag 0 -3
Erhållet aktieägartillskott 0 450 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 624 355 -1 246 168

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån 1 246 966 551 121
Förändring av kortfristiga lån -47 000 282 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 199 966 833 921

Årets kassaflöde 2 295 -87
Likvida medel vid årets början 364 451
Likvida medel vid årets slut 2 659 364
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Moderföretagets resultaträkning

Not
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4,8 -1 194 -816
Personalkostnader 6 -144 -125

-1 338 -941
Rörelseresultat -1 338 -941

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 98 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -704 -1 418

-606 -1 418
Resultat efter finansiella poster -1 944 -2 359

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 54 842 43 990
Lämnade koncernbidrag -52 996 -41 628
Resultat före skatt -98 3

Skatt på årets resultat 13 0 0
Årets resultat -98 3
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Moderföretagets balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 22,23 655 041 655 041

655 041 655 041

Summa anläggningstillgångar 655 041 655 041

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 54 842 43 990
Aktuella skattefordringar 1 1
Summa omsättningstillgångar 54 843 43 991

SUMMA TILLGÅNGAR 709 884 699 032
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Moderföretagets balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier) 10 000 10 000
Reservfond 10 10

10 010 10 010
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 450 108 450 105
Årets resultat -98 3

450 010 450 108
460 020 460 118

Långfristiga skulder 30
Skulder till kreditinstitut 100 000 0
Skulder till Borås Stad, koncernkonto 31 1 140 2 410

101 140 2 410
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 94 800 194 800
Leverantörsskulder 133 19
Skulder till koncernföretag 52 996 41 635
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 795 50

148 724 236 504

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 709 884 699 032

13  (33)  



Borås Stadshus AB
556547-5646

Moderföretagets kassaflödesanalys
2018-01-01

-2018-12-31
2017-01-01

-2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 338 -941

-1 338 -941

Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -704 -1 418
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 042 -2 359
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -10 852 -6 293
Förändring av rörelseskulder 10 950 6 290
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 944 -2 362

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag 0 0
Försäljning av andelar i koncernföretag 98 0
Erhållet aktieägartillskott 0 450 000
Lämnat aktieägartillskott 0 -450 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten 98 0

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 54 842 43 990
Lämnade koncernbidrag -52 996 -41 628
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 846 2 362

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
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Tilläggsupplysningar

Borås Stadshus AB med organisationsnummer 556547-5646 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Borås. 
Adressen till huvudkontoret är Borås Stadshus AB, c/o Borås Stad, 501 80 Borås. Företaget och dess dotterföretag ("koncernens")
verksamhet omfattar kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform, såsom energi- och elnätsverksamhet, parkerings-
verksamhet samt turistfrämjande verksamhet.

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Bedömningar och uppskattningar

Lager av elcertifikat klassificeras sedan 2015 som varulager.

Koncernredovisning

Borås Stadshus AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stad, org. nr 212000-1561, som tillika är moderföretag för hela koncernen.

Moderbolaget Borås Stadshus AB bedömer att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag minst motsvarar bolagens

substansvärden.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till 
koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

Några företag i koncernen upprättar årsredovisning enligt BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, och avviker därmed till 
viss del från koncernens redovisningsprinciper. Bedömningen är att detta har så liten påverkan på koncernredovisningen att några 
omräkningar inte görs.

Det finns ett litet minoritetsintresse i koncernen som inte redovisas då beloppet bedöms som icke väsentligt.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Moderbolaget redovisar 
erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Från och med årsredovisningen 2016 har omklassificering skett av koncernens skuld till Borås Stads koncernkonto, från kortfristig

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

Borås Djurpark AB värderar sina djur till anskaffningsvärdet. I parken födda djur åsätts inget anskaffningsvärde. Detsamma gäller 

donerade djur inom avelsprojekt och djur som är i parken på avelslån.

Under året har Industribyggnader i Borås AB förvärvat aktierna i Borås Lokaltrafik AB. Förvärvet bedöms vara ett tillgångsförvärv,
som innebär att de bokförda värdena på tillgångar och skulder i Borås Lokaltrafik AB har tagits in i koncernen.

Borås Energi och Miljö AB har årligen gjort en avsättning till investeringsfond för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel kan 
avsättas till fond enligt Vattentjänstlagen under en femårsperiod. Denna fond har nu börjat att lösas upp då det nya 
avloppsreningsverket har tagits i drift. Bolaget avsätter årliga medel för sluttäckning av deponi.

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka 

moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. 
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

till långfristig skuld. Borås Stadshus AB bedömer att detta bättre speglar upplåningens syfte och förfallotid.

koncernredovisning (K3).
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Intäktsredovisning

Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som övriga intäkter.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Offentliga bidrag

Derivat och finansiella instrument  
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 

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.

Om en väsentlig förändring sker, t ex att tillgångar säljs och krediter återbetalas, ska utestående derivatkontrakt stängas så att
förhållandet mellan säkrade poster och derivatkontraktet bedöms vara effektivt såväl avseende nominellt belopp, löptid samt
räntebas.

Ersättning i form av ränta 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.

Erhållna bidrag avseende investeringar bruttoredovisas. Inkomsten bokförs initialt som en förutbetald intäkt och intäktsförs sedan i

takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Försäljning av el, värme, kyla, biogas och kommunikationsnättjänster redovisas som intäkt vid leveranstidpunkten och baseras på
den levererade volymen. Anslutningsavgifter för värme, kyla, VA och eldistribution redovisas som intäkt till den del som intäkten inte
avser framtida åtaganden. Intäkter som avser framtida åtaganden periodiseras över genomsnittlig avtalsperiod, 33 år för vatten och
avlopp. 

Säkringsredovisning tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i

framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.

Räntekupongerna på räntederivatet redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader med hänsyn tagen
till periodisering av upplupen ränta. Effekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att säkringsrelationen upphört resultatförs
direkt och periodiseras inte.

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 "Upparbetad men ej fakturerad
intäkt".

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts
och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt kan beräknas
tillförlitligt.

Säkringsförhållandets effektivitet bedöms varje balansdag. Säkringsdokumentation upprättas av bolaget där man jämför de
huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. Säkringsförhållandet anses
vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller
den säkrade posten. 

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. 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

16  (33)  



Borås Stadshus AB
556547-5646

Marknadsvärdering av ingångna räntederivat per balansdagen sker av det kreditinstitut som har ställt ut derivatet.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från bolagen. Beslutet innebär att de
av bolagen ingångna räntebindningarna får löpa ut men att inga nya derivat ingås av bolagen efter 2017-02-23. 

Se även not 30.

Redovisning av leasingavtal

Koncernen som leasetagare

Koncernen som leasegivare

Se vidare not 5.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

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

                                                                                                                                                             

I koncernen förekommer finansiell leasing endast i ringa omfattning avseende fordon. Detta redovisas inte som en materiell
anläggningstillgång respektive skuld då beloppet bedöms som icke väsentligt. Alla leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal, som en kostnad linjärt över leasingperioden.

I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer
klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR
2012:1 (K3).

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.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt
beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill eller i skillnader
hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

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.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för

förpliktelsen.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte

finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.
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Anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 5 år
Nyttjanderätt 20 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och dess komponenter 5-100 år
Markanläggningar 10-25 år
Parkeringshus 33 år
Markparkeringsanläggningar 10 år
Fjärrvärme-/fjärrkylanläggningar 20 år
Stationer, ledningar och nät 20-35 år
Driftkontrollsystem 10 år
Byggnadsinventarier 20 år
Biogasanläggningar 10-20 år
Djur 5 år

3-10 år

Lånekostnader

Varulager

Likvida medel

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Nedskrivningsprövning av anläggningstillgångarna görs vid varje balansdag och bedöms en
värdenedgång vara bestående sker nedskrivning. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 

Likvida medel inkluderar kassamedel och tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker

linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den
framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Maskiner, verktyg och övriga inventarier

Lånekostnader som är direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång och som tar betydande tid i anspråk att
färdigställa för avsedd användning eller försäljning inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde. Detta under förutsättning att det är
troligt att det kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga
lånekostnader redovisas i resultaträkningen den period de uppkommer.

Avseende nyttjanderätten av kommunikationsledning (fiber), tillämpas en avskrivningstid om 20 år då ett 20-års avtal har tecknats.

Varulager värderas till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med

nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader.
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Avsättningar

Aktiverat arbete för egen räkning
Eget arbete på egna anläggningar prissätts till de sammanlagda utgifterna för personal och personalomkostnader.

Kostnader för forskning och utveckling
Kostnader för forskning- och utvecklingsprojekt som drivs i egen regi eller gemensamt via branschföreningar kostnadsförs löpande.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar, skulder och avsättningar

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

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

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

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 värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse 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.
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Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Eldistribution 183 003 181 863 0 0
Komnät 61 052 84 637
Biogas 5 821 13 217
Fjärrvärme 513 680 515 407
Övrig energiverksamhet 28 797 22 730
Avfallsverksamhet 195 334 185 327
Vatten och avlopp 197 442 189 308
Djurparksverksamhet 45 393 53 735
Parkeringsverksamhet 38 916 38 843
Hyresintäkter 36 948 27 385
Övriga intäkter 26 368 25 729 0 0

1 332 754 1 338 181 0 0

Not 2  Övriga rörelseintäkter
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Kabelomläggning 12 400 0
Anläggningsombyggnad/reparation 1 261 0
Uthyrning av utrustning 995 0
Administrativa tjänster 6 307 4 013
Försäkringsersättningar 189 1 982
Hyresintäkter 996 1 168
Avgift vid slutavläsning vid flytt 2 299 1 783
Vitesintäkt 16 0
Övrigt 15 059 14 790

39 522 23 736 0 0

Not 3 Offentliga bidrag

Koncernen har totalt erhållit 10 134 tkr i offentliga bidrag. Bidragen är till största delen, 7 356 tkr, hänförliga till olika former av drift- 
och projektbidrag till Inkubatorn i Borås AB för att stödja tillväxt, företagsutveckling och innovation i Boråsregionen. Övriga bidrag 
kommer ifrån Jordbruksverket, Vinnova, Naturvårdsverket samt Arbetsförmedlingen.
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Not 4  Arvode till revisorer
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Deloitte AB
Revisionsuppdraget 1 084 631 166 199
Annan revisionsverksamhet 80 22 0 0
Skatterådgivning 0 113 0 74
Övriga tjänster 2 647 239 0 19

3 811 1 005 166 292

Borås Stad
Revisionsuppdraget 261 241 39 37
Övriga tjänster 60 0 0 0

321 241 39 37

Not 5 Leasingavtal

Operationella leasingavtal - leasetagare
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
10 429 10 156 0 0

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal 
     Ska betalas inom 1 år 2 487 2 995 0 0
     Ska betalas inom 1-5 år 17 418 17 156 0 0
     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

Koncernens leasingkostnader avser främst fordon och mark, som hyrs av Borås Stad, men även en del teknisk utrustning leasas.

Operationella leasingavtal - leasegivare
Koncernen är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende lokaler som hyrs ut till kunder.

               Koncernen
2018 2017

40 502 27 351

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal 
     Ska betalas inom 1 år 43 096 26 948
     Ska betalas inom 1-5 år 166 757 154 573
     Ska betalas senare än 5 år 273 011 295 030

Intäktsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Koncernen har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
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Not 6  Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar

Löner och
andra

ersättningar

Sociala
kostnader

(varav
pensions-

kostnader)

Löner och
andra

ersättningar

Sociala
kostnader

(varav
pensions-

kostnader)
Moderföretaget 101 28 97 28

(0) (0)
Dotterföretag 231 895 94 214 221 735 92 551

(20 190) (20 609)
Koncernen totalt 231 996 94 242 221 832 92 579

(20 190) (20 609)
Av Koncernens pensionskostnader avser 2 660 tkr (f.å. 2 601 tkr) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 8 068 tkr (f.å. 16 tkr).

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda

Styrelse och 
VD (varav

tantiem o.d.)

Övriga
anställda

Styrelse och 
VD (varav

tantiem o.d.)

Övriga
anställda

Moderföretaget 101 0 97 0
(0) (0)

Dotterföretag 7 223 224 672 7 863 213 872
(201) (189)

Koncernen totalt 7 324 224 672 7 960 213 872

Avgångsvederlag

Medelantalet anställda
Antal

anställda
Varav

män
Antal

anställda
Varav

män

Moderföretaget 0 0% 0 0%
Dotterföretag 535 68% 514 69%
Totalt koncernen 535 68% 514 69%

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor i styrelsen 39% 38% 42% 39%
Andel män i styrelsen 61% 62% 58% 61%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 38% 50% 0% 0%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 62% 50% 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

2017

2018

Koncernen

Borås Stadshus AB har inga anställda, och någon ersättning utgår inte. Avtal om avgångsvederlag för VD finns ej. Ersättningen ovan 
avser styrelsearvode.

2018

2017

2017

2018

Moderföretaget
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Not 7  Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2018 2017
Avskrivningar
Balanserade utgifter för programvaror -635 -563
Nyttjanderätt -314 -314
Byggnader och mark -23 958 -18 201
Djurparksanläggningar -2 068 -1 981
Maskiner och andra tekniska anläggningar -198 503 -187 012
Inventarier, verktyg och installationer -12 103 -11 049
Djur -8 -8

Nedskrivningar
Pågående nyanläggningar 0 -450 000

-237 589 -669 128 0 0

Not 8  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2018 2017 2018 2017

Andel av årets totala inköp som skett från Borås Stad 12% 12% 66% 47%
Andel av årets totala försäljning som skett till Borås Stad 11% 10% 0% 0%

Not 9  Resultat från andelar i koncernföretag

2018 2017 2018 2017
Resultat vid avyttringar -2 0

-2 0 0 0

Not 10  Resultat från andelar i intresseföretag
               Koncernen

2018 2017 2018 2017
Nedskrivningar -107 -278 0 0

-107 -278 0 0

Not 11  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Resultat vid avyttringar 0 0 98 0
Övriga ränteintäkter 830 652 0 0

830 652 98 0

Not 12  Räntekostnader och liknande resultatposter
               Koncernen                      Moderföretaget

2018 2017 2018 2017
Räntekostnader till koncernföretag -37 244 -28 576 -154 -1 177
Övriga räntekostnader -1 057 -301 -550 -241

-38 301 -28 877 -704 -1 418

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Koncernen
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Not 13  Skatt på årets resultat

2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt -725 -477 0 0
Korrigering av föregående års skatt -29 0 0 0
Uppskjuten skatt -14 652 58 066 0 0
Redovisad skatt -15 406 57 589 0 0

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 95 046 -262 127 -98 3
Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (22 %): -20 910 57 668 21 0
Skatteeffekt av:
     Ej avdragsgill intäkt 0 0 -21 0
     Ej avdragsgill nedskrivning -41 -61 0 0
     Övriga ej avdragsgilla kostnader -607 -314 0 0
     Ej skattepliktiga intäkter 18 296 0 0
     Justering av tidigare års skattekostnad -29 0 0 0
     Förändring av skattesats 6 163 0 0 0
Redovisad skatt -15 406 57 589 0 0

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2018 22,0 %.

Not 14  Balanserade utgifter för programvaror

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 736 8 729 0 0
Årets anskaffningar 1 066 7 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 9 802 8 736 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -7 519 -6 956 0 0
Årets avskrivningar -635 -563 0 0
Utgående ackumulerade -8 154 -7 519 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 648 1 217 0 0

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget
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Not 15 Nyttjanderätt

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 276 6 276 0 0
Utgående ackumulerade 6 276 6 276 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -4 865 -4 551 0 0
Årets avskrivningar -314 -314 0 0
Utgående ackumulerade -5 179 -4 865 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 097 1 411 0 0

Nyttjanderätten avser kommunikationsledning (fiber) och en avskrivningstid om 20 år tillämpas då ett 20-års avtal har tecknats.

Not 16  Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 693 107 515 082 0 0
Årets anskaffningar 111 136 160 964 0 0
Förvärv av dotterföretag 12 836 0
Omklassificeringar 57 880 17 061 0 0
Utgående ackumulerade 874 959 693 107 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -174 877 -156 871 0 0
Förvärv av dotterföretag -10 418 0
Omklassificeringar 0 195 0 0
Årets avskrivningar -23 954 -18 201 0 0
Utgående ackumulerade -209 249 -174 877 0 0
avskrivningar

Ingående uppskrivningar 0 0 0 0
Förvärv av dotterföretag 375 0
Årets avskrivningar 

på uppskrivet belopp -4 0 0 0
Utgående ackumulerade 371 0 0 0
uppskrivningar

Utgående redovisat värde 666 081 518 230 0 0

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 257 332 204 258 0 0
Verkligt värde 810 000 744 000 0 0

Beräkning av verkligt värde

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

En marknadsvärdering av Industribyggnader i Borås AB:s och Eolus 6 AB:s fastigheter utfördes under hösten 2017 av en oberoende 
värderingsman. Bolagen bedömer att marknadsvärderingen är rimlig även för 2018 beaktat prisutvecklingen under året. En 
marknadsvärdering av Borås Lokaltrafik AB:s fastighet utfördes 2014 av Newsec Advice. Värdet har bedömts med stöd av en 
marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna 
analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

25  (33)  



Borås Stadshus AB
556547-5646

Not 17 Djurparksanläggningar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 450 49 623
Årets anskaffningar 2 755 2 785
Omklassificeringar 0 42
Utgående ackumulerade 55 205 52 450 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -30 527 -28 546
Årets avskrivningar -2 068 -1 981
Utgående ackumulerade -32 595 -30 527 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 22 610 21 923 0 0

Not 18  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 274 169 3 880 582 0 0
Årets anskaffningar 413 332 393 587 0 0
Förvärv av dotterföretag 13 118 0 0
Försäljningar/utrangeringar -40 0 0 0
Omklassificeringar 1 385 666 0 0 0
Utgående ackumulerade 6 086 245 4 274 169 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 859 936 -1 672 924 0 0
Förvärv av dotterföretag -8 514 0
Försäljningar/utrangeringar 40 0 0 0
Årets avskrivningar -198 503 -187 012 0 0
Utgående ackumulerade -2 066 913 -1 859 936 0 0
avskrivningar

Ingående nedskrivningar -108 013 -108 013 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade -108 013 -108 013 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 3 911 319 2 306 220 0 0

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen har totalt erhållit 16 430 tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar. Beloppet har i sin helhet reducerat

anskaffningskostnaderna för dessa anläggningar.
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Not 19  Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 151 762 133 880 0 0
Årets anskaffningar 36 584 18 856 0 0
Försäljningar/utrangeringar -104 -974 0 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 188 242 151 762 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -110 313 -100 238 0 0
Försäljningar/utrangeringar 81 974 0 0
Årets avskrivningar -12 103 -11 049 0 0
Utgående ackumulerade -122 335 -110 313 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 65 907 41 449 0 0

Not 20  Djur

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 388 388 0 0
Årets anskaffningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 388 388 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -365 -357 0 0
Årets avskrivningar -8 -8 0 0
Utgående ackumulerade -373 -365 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 15 23 0 0

Not 21  Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 797 813 1 145 145 0 0
Investeringar 1 066 920 1 402 245 0 0
Nedskrivningar 0 -450 000
Omklassificeringar -1 451 782 -299 577 0 0
Utgående redovisat värde 1 412 951 1 797 813 0 0

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen
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Not 22  Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 655 041 205 041
Lämnat aktieägartillskott 0 450 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 655 041 655 041

Utgående redovisat värde 655 041 655 041

Not 23  Specifikation av andelar i  koncernföretag
Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel andelar värde
Borås Energi och Miljö AB 100% 100% 100 491 000
Borås Elnät AB 100% 100% 200 146 600
Borås Djurpark AB 100% 100% 20 000 2 000
Borås kommuns Parkerings AB 100% 100% 900 5 100
Industribyggnader i Borås AB 100% 100% 2 250 10 000
BoråsBorås TME AB 91% 91% 100 91
Akademiplatsen AB 100% 100% 1 000 150
Inkubatorn i Borås AB 100% 100% 1 000 100

655 041

Org.nr. Säte
Borås Energi och Miljö AB 556527-5590 Borås
Borås Elnät AB 556527-5582 Borås
Borås Djurpark AB 556073-0359 Borås
Borås kommuns Parkerings AB 556062-1640 Borås
Industribyggnader i Borås AB 556080-0087 Borås
BoråsBorås TME AB 556784-7719 Borås
Akademiplatsen AB 556565-1493 Borås
Inkubatorn i Borås AB 556685-7362 Borås

Moderföretaget

Namn
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Not 24  Andelar i intresseföretag

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 434 1 431 0 0
Årets anskaffningar 0 3 0 0
Utgående ackumulerade 1 434 1 434 0 0
anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar -278 0 0 0
Årets nedskrivningar -107 -278 0 0
Utgående ackumulerade -385 -278 0 0
nedskrivningar

Utgående redovisat värde 1 049 1 156 0 0

Not 25  Specifikation av andelar i  intresseföretag

Intresseföretag Org.nr. Säte Andelsägare  Bokfört värde
Netwest Sweden AB 559028-5655 Skara Borås Elnät AB  142
AB Abinitio 556462-8633 Nässjö Inkubatorn i Borås AB 0
Enrad AB 556747-1395 Borås Inkubatorn i Borås AB 602
Aweria AB (fd Weltgeist AB) 556689-1411 Göteborg Inkubatorn i Borås AB 302
Fureho AB 559097-0306 Borås Inkubatorn i Borås AB 3

Not 26  Uppskjuten skattefordran

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående saldo 99 920 853 0 0
Tillkommande skattefordringar 10 99 067 0 0
Återförda skattefordringar -6 266 0 0 0

93 664 99 920 0 0

Av ovanstående fordran är 92 734 tkr hänförligt till nedskrivningen av pågående nyanläggningar kopplat till fjärrvärmeverksamheten.

Se även not 13 Skatt på årets resultat.

Not 27  Övriga fordringar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Skattefordran 25 036 58 866
Momsfordran 38 456 29 986 0 0
Övriga fordringar 14 313 16 182 0 0

77 805 105 034 0 0

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Not 28  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna avlästa elavgifter 16 879 19 653
Upplupna energiintäkter 20 633 17 563
Övriga förutbetalda kostnader 6 239 10 140 0 0

43 751 47 356 0 0

Not 29  Avsättningar

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Pensioner och liknande förpliktelser
     Belopp vid årets ingång 2 770 2 890 0 0
     Förvärv av dotterföretag 9 366 0
     Årets avsättningar -105 0 0 0
     Under året ianspråktagna belopp -99 -120 0 0

11 932 2 770 0 0
Uppskjuten skatteskuld
     Belopp vid årets ingång 170 609 129 609 0 0
     Förvärv av dotterföretag 1 013 0
     Årets avsättningar 20 242 41 011 0 0
     Under året återförda belopp -11 846 -11 0 0

180 018 170 609 0 0

Se även not 13 Skatt på årets resultat.

Övriga avsättningar
     Belopp vid årets ingång 232 929 192 600 0 0
     Årets avsättningar 1 000 42 970 0 0
     Under året ianspråktagna belopp -7 510 -2 641 0 0

226 419 232 929 0 0

Specifikation Övriga avsättningar
     Avsättningar VA-verksamheten 222 544 226 170 0 0
     Avsättningar Renhållningsverksamheten 3 875 6 759

226 419 232 929 0 0

Moderföretaget

Övriga avsättningar avser investeringsfond för nybyggnation av nytt avloppsreningsverk samt avsättning deponi.

Koncernen

Koncernen Moderföretaget
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Not 30  Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut 100 000 0 100 000 0
Övriga skulder 750 750 0 0
Skulder till Borås Stad 464 288 400 288 0 0

565 038 401 038 100 000 0

Förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till Borås Stad, koncernkonto 1 616 312 827 274 0 0
Skulder till Borås Stad 2 314 860 2 020 932 0 0
Förutbetalda anslutningsavgifter 110 322 95 154 0 0

4 041 494 2 943 360 0 0

Koncernen har räntederivat uppgående till 661 000 tkr. Marknadsvärdet beräknades till -26 147 tkr den 31 december 2018.

Borås Stad koncernkonto

Beviljad kredit för koncernen uppgick 2018-12-31 till 2 487 200 tkr varav outnyttjad del uppgick till 870 888 tkr och utnyttjad del till 
1 616 312 tkr.

Not 31  Skulder till Borås Stad, koncernkonto 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kredit 2 487 200 2 463 100 10 000 10 000
Outnyttjad del 870 888 1 635 826 8 860 7 590
Utnyttjad kredit 1 616 312 827 274 1 140 2 410

Koncernen betraktar från och med 2016 koncernkontoskulden som långfristig.

Koncernen Moderföretaget

Riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern anger att räntederivat endast får användas till att hantera finansiella risker
i underliggande upp- och utlåning. Sedan februari 2017 har Kommunstyrelsen ansvaret för kommunkoncernens räntebindning, men
de av bolagen vid den tidpunkten redan ingångna räntederivat löper till förfall.

Koncernen Moderföretaget
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Not 32  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 896 765 0 0
Upplupna semesterlöner 14 320 14 100 0 0
Upplupna sociala avgifter 21 943 14 240 0 0
Upplupna räntekostnader 745 0 745 0
Periodiserade leverantörsfakturor 29 362 28 070 0 0
Deponiskatt 2 628 1 508 0 0
Övriga upplupna kostnader 13 203 19 785 50 50
Förutbetalda hyresintäkter 1 657 2 857 0 0
Övriga förutbetalda intäkter 3 102 3 720 0 0

87 856 85 045 795 50

Not 33  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Inga säkerheter eller eventualförpliktelser finns i koncernen.

Not 34  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat i koncernen sedan räkenskapsårets utgång.

Not 35  Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (i kr)

Balanserat resultat 450 108 374
Årets resultat -98 187

450 010 187
Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 450 010 187
450 010 187

Koncernen Moderföretaget
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Borås Stadshus AB
556547-5646

Borås den 25 mars 2019

Ulf Olsson Annette Carlson
Ordförande Vice ordförande

Yvonne Persson Tom Andersson

Kerstin Hermansson Morgan Hjalmarsson

Kjell Classon Per Carlsson

Malin Carlsson Ida Legnemark

Marie Fridén Falco Güldenpfennig

Patric Silfverklinga Svante Stomberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den          mars 2019

Deloitte AB

Harald Jagner
Auktoriserad revisor
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Instans 

Borås Stadshus AB 

BESLUTSFÖRSLAG 

VD-rapport februari och mars 2019

VD har upprättat en rapport för februari och mars med aktuell information

och skickat ut till styrelsen. 

Styrelsen föreslås besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna. 

Datum 

2019-02-22 Ulf Olsson 

Ordförande 

Datum 

  

Vice ordförande 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2019-00001 1.2.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

20190201 Svante Stomberg 

VD 

6a 



VD-rapport februari 2019 till styrelsen i Borås Stadshus AB 

SoJJJ VD i Borås Stadshus AB upprättar jag denna VD-rapport. Syftet är dels att jöjja den av styrelsen i Borås Stadshus AB 
faststå"llda VD-instruktionen där det jraJJJgår att VD skall fortlöpande in.fotmera styrelsen OJJJ bolagets och koncernens 
farhållanden. Detta soJJJ en del i aktiebolagens krav att styrelsen Jottlöpande skall bedöma bolagets och koncernens ekonoJJJiska 
situation. Rappo1te11 11tgö"r åven en del i ägarsryrni11ge11. 

1. Aktuella händelser senaste månaden

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 17 januari om avkastningskrav för bolagen. Föreslagna 
krav innehåller för första gången uttalade utdelningskrav från de bolag i stadshuskoncernen som ger 
koncernbidrag; Borås Elnät AB, IBAB och Parkerings bolaget. 

2. Kommande händelser

Fredag den 8 febmari är det VD-träff hos Borås kommuns Parkering AB där jag och bolagsgmppen 
träffar VD-arna i kommunens bolag. På träffarna informerar bolagsgmppen om aktuella bolagsrelaterade 
frågor, VD-arna informerar om läget i bolagen, och dialog förs i syfte att skapa bästa koncernnytta. 

Som nämndes i förra VD-brevet kommer det att hållas en styrelseutbildning den 5 alternativt 8 mars för 
alla styrelseledamöter/ ersättare i de kommunala bolagen. Ni som är valda till den nya styrelsen som 
tillträder vid årsstämman den 3 april ska ha fått kallelse till utbildningen. Om ni inte fått kallelsen eller har 
övriga frågor kring utbildningen så skriv till �velina.pirs@boras.se. 

Bolagsdagen, då samtliga kommunala bolags årsstämmor hålls, går i år av stapeln den 3 april i 
fullmäktigesalen. Inbjudan kommer att skickas ut till styrelseledamöter i samtliga bolag. 

Nästa möte för Borås Stadshus AB är arbetsmöte den 11 mars Id 13.00-14.30, och styrelsemöte den 18 
mars kl 14.00. 

3. Ekonomi

Stadshuskoncernens bolag har inkommit med preliminära resultat för 2018, se tabell nedan. Det 
preliminära utfallet är 13 mnkr bättre än budget. IBAB och Parkerings bolaget levererar bättre resultat än 
sina försiktigt lagda budgetar. Djurparken visar stort underskott till följd av svaga besökssiffror, medan 
övriga underskotts bolag visar bättre resultat än budget vilket till stor del beror på personalvakanser. 
Underskotts bolagen kan finansieras med koncernbidrag, vilka preliminärt beslutats av KS den 21 jan. 

f 
Stadshuskoncernen Utfall Budget Utfall Budgetl 
Resultat efter finansnetto. m nkr 2017 2018 2018 2019 
Borås Stadshus AB -2,4 -2,1 -1,9 -2,5 
Borås Elnät AB 96,7 53,4 57, 1 41,1 
Borås Energi och Miljö AB -299,4 62,8 61,5 0,1 
Borås Djurparl< AB -11,6 -12,7 -19,8 -13,0 
Borås Kommuns Parl<erings AB 14,1 7,8 12,1 7,4 
IBAB inkl dotterbolag 10,8 7,6 15,0 9,0 
BoråsBorås lME AB -19,1 -19,3 -14,8 -19,2 
Akademiplatsen AB -8,2 -15,8 -14,6 -23,9 
lnkubatom i Borås AB -2,3 -2,4 -1,9 -2,6 
S:a Stadshuskoncernen ej elim -2214 79,3 92 7 -3 6 

4. Personal och organisation
Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB beslutade den 14 januari att med omedelbar verkan entlediga Peter 
Maksinen som bolagets VD. HR-chefEwa Bideberg utsågs till tillförordnad VD, och presidiet fick i 
uppdrag att påbörja rekryteringen av ny VD. 

Som framgick i förra VD-brevet pågår reki-ytering av VD för Sandhultsbostäder och Toarpshus, och 
innevarande månad tillträder Rickard Bern VD-rollen i Borås Elnät AB. 

Borås den 1 febmari 2019 
/Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 

���� 





 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Budget 2019 för de kommunala bolagen 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av inlämnade budgetar och fastställt krav på 

resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala 

bolagen vid sammanträdet den 17 januari 2019. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2018-00021 041 Programområde 001 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190131 Svante Stomberg  

  VD 

 

6b 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-17 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr KS 2018-00741 1.2.4.1 

Budget 2019 för de kommunala bolagen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 1, sid B 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (M), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Annette 
Nordström (M), Lisa Berglund (M), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M). 
 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet.    
 

Sammanfattning av ärendet      

Samtliga bolag      Utfall          Budget Prognos Budget 
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019 
Stadshusbolagen -215 79 102 -4 
Bostadsbolagen 37 29 60 29 
Totalt bolagen, ej eliminerat         -177                109                  162               25 
 
Bolagen budgeterar 2019 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 25 kronor (mnkr). Bostadsbolagen 
budgeterar liksom för 2018 med ett resultat på 29 mnkr, medan stadshus-
bolagen sänker budgeterat resultat från +79 mnkr till – 4 mnkr. Detta innebär 
att det budgeterade resultatet är 84 mnkr sämre än budget 2018, och 137 mnkr 
sämre än prognos 2018. 
Stadshuskoncernens försämrade resultat orsakas främst av lägre vinst för Borås 
Elnät AB till följd av negativt resultat för affärsområde Stadsnät, ett nollresultat 
för Borås Energi och Miljö AB då Energi- och Miljöcenter (EMC) på Sobacken 
driftsätts, samt ett planerat ökat underskott i Akademiplatsen AB till följd av att 
kongresshuset färdigställts. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-17 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på 1,0 mdkr under 2019. Därutöver tillkommer Borås Energi och 
Miljö AB: s EMC-investering. EMC-investeringen, som totalt förväntas uppgå 
till 3,7 mdkr, planeras driftsättas slutligt under 2019. Största investeringar 
budgeteras för Borås Energi och Miljö AB på 260 mnkr exklusive EMC, AB 
Bostäder i Borås 418 mnkr och Borås Elnät AB 229 mnkr. 
 
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte 
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17, § 567  
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.  
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Kristian 
Silbvers (SD), Andreas Exner (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för  
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Yrkanden 

Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar 
bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
       
 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Styrelseuppdrag, ändringsbevis från PRV m.m. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om styrelseförändring i Borås Stadshus AB. 

Christina Ramsälv Waldenström (MP) har entledigats från sitt uppdrag som 

ersättare. Maria Hyllstam (MP) har utsetts till ersättare i styrelsen. En 

ändringsanmälan har skickats till Bolagsverket. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-02-22 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2018-00026 1.1.1.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190201 Svante Stomberg  

  VD 
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Sammanträdesdatum 

2018-11-22 
 

 
Instans 

Kommunfullmäktige 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr KS 2018-00727 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Björkängsgatan 12, 504 57 Borås entledigas från 
sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Dennis Jernkrook (M), Kvibergsgatan 64, 504 67 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Cornelia Andersén (S), Folkungagatan 12A, 506 35 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till nämndeman vid Borås 
Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019. 
 
Sead Omerovic (S), Mårdstigen 1, 507 71 Gånghester entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Lars-Erik Hake (S), Lyckebovägen 24, 518 40 Sjömarken väljs till nämndeman 
vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019. 
 
Urban Åkervall (S), Ekenäsgatan 11, 504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Lars-Arne Långerud (S), Järnvägsgatan 17, 503 32 Borås väljs till nämndeman 
vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019. 
 
Niklas Arvidsson (KD), Allégatan 64, 503 37 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Förskolenämnden. 
 
Christina Waldenström (MP), Södra Lergered Åsengård, 516 94 Dannike 
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i 
styrelsen för Borås Stadshus AB och som ersättare i Krisledningsnämnden. 
 
Maria Hyllstam (MP), Melltorpsvägen 3, 518 42 Sjömarken väljs till ersättare i 
Kommunstyrelsen till dess val förrättas nästa gång. Maria väljs också som 
ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet och till 
ersättare i Krisledningsnämnden t.o.m. den 31 december 2022.  
 
Andreas Exner (SD), Lars Kaggsgatan 35, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden, ersättare i Grundskolenämnden, 
ersättare i Valnämnden och som ledamot i styrelsen för AB Bostäder i Borås. 
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2018-11-22 
 

 
Instans 

Kommunfullmäktige 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Olle Engström (SD), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
Tekniska nämnden t.o.m. den 31 december 2018 och till ledamot i styrelsen för 
AB Bostäder i Borås t.o.m. 2018 års verksamhet. 
 
Martin Sörbom (SD), Kronängsvägen 12, 513 70 Borgstena väljs till ersättare i 
Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018. 
 
Annika Pehrsson (SD), Bergsätergatan 31A, 504 52 Borås väljs till ersättare i 
Valnämnden t.o.m. den 31 december 2018.    
      

      

      

      

      

      

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av Bolagsordningar och ägardirektiv för de 

kommunala bolagen 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 att fastställa reviderat 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade bolagsordningar och 

att anta nya ägardirektiv för följande bolag: Borås Stadshus AB, Borås Energi 

och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns 

Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, 

Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB 

samt Eolus AB.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2019-03-11 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-11 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00016 1.2.2.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190301 Svante Stomberg  

  VD 

 

6d 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-21 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr KS 2018-00784 1.2.2.25 

Förslag till revidering och fastställelse av bolags-
ordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 8, sid B 210)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade 
bolagsordningar och att anta nya ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Eolus 6 AB 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Andreas Exner (SD), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), 
Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), 
Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Ann-
Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Magnus Sjödahl (KD), Annette 
Nordström (M), Jolly Bou Rahal (M), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-21 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

(SD), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Anna Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) 
med fleras yrkande.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
att avslå Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande. 
 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21, § 5 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, reviderade 
bolagsordningar och att anta nya ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Eolus 6 AB 
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2019-02-21 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. I anledning härav har bolagsgruppen gått igenom samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del mindre 
justeringar och förändringar. Härutöver innehåller ärendet förslag till vissa 
revideringar av bolagsordningarna för de respektive bolagen. 

Förslagen till ändringar består generellt av rättelser av laghänvisningar på grund 
av ny lag. Där så är möjligt hänvisas bara till aktuell lag och inte till specifika 
lagparagrafer. Detta för att undvika onödiga justeringar över tid. Denna rättelse 
föreslås i både ägardirektiv samt bolagsordningar. Andra förslag till ändringar 
avser till exempel ändringar som är gemensamma i samtliga styrdokument 
såsom nytt stycke om ägandeförhållanden i respektive ägardirektiv, om sättet att 
ange när årsstämma hålls samt förändringar av kraven på soliditet och 
avkastning för bolagen inför 2019. När det gäller bolagsspecifika förändringar 
anges detta särskilt nedan för respektive bolag. 

Även vad gäller bolagsordningarna finns generella ändringsförslag. Ändringar 
föreslås till exempel vad gäller ägandeförhållandena, att dessa inte längre ska 
anges i bolagens bolagsordningar, ett förtydligande om antalet suppleanter samt 
en förändring av innehållet av bolagsstämmans kompetens. Slutligen föreslås att 
regeln om firmateckning ändras i vissa bolagsordningar, så att bolagen ges 
samma förutsättningar att bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
teckna bolagets firma. Även vissa förändringar när det gäller de specifika 
bolagsordningarna föreslås. Detta redovisas särskilt för respektive bolag.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Bilagor 3a, b, c 

3a) 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 

3b,c) 

Ägardirektiv och bolagsordningar för följande bolag; 

Borås Stadshus AB  
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Borås Stadshus AB – spårbara ändringar 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB – spårbara ändringar 

Borås Djurpark AB 

Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 

Borås kommuns Parkerings AB  

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 

BoråsBorås TME AB  

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 

Akademiplatsen AB  

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 

Inkubatorn i Borås AB  

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 

AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 

AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 

AB Toarpshus 

AB Toarpshus – spårbara ändringar 

Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB – spårbara ändringar 

Bolagsordning för följande bolag: 

Eolus 6 AB 

Eolus 6 AB – spårbara ändringar 

Yrkanden 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen från 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen. 

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservation från Vänsterpartiet i Kommun-
styrelsen. 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Ida 
Legnemarks (V) tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå Ida 
Legnemarks (V) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag   
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  
  
  

1  Bolagen i den kommunala organisationen  

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen.  
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med 
stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga 
kommunala ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive 
bolags bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.   
  
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden 
konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska 
genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs.  
  
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på bolagens verksamhet.   
  
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av 
andra skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva 
sin verksamhet utan ägartillskott.    
  
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.  
  

2  Allmänt om det gemensamma ägardirektivet  

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning 
av hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. 
Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag 
inom ett flertal områden.   
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Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag 
och gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller 
således moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga 
av kommunen ägda bolag.   
  
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen 
ska avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget.  
  
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag.  
  
3  Formell styrning av bolagen  

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.    
  
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom  
  

a) bolagsordning  
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt  
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv   
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget  

  
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning.  
  
  

4   Ägarroll   
  
Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt.  
  
4.1  Kommunfullmäktige  
  
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller 
flertalet obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i 
bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste 
falla inom ramarna för den kommunala kompetensen.   
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Kommunfullmäktige beslutar om;  
  

• Bolagsordning  
• Ägardirektiv  
• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen  
• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen  
• arvode till de förtroendevalda  
• att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag  
• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• ombudsinstruktioner  
• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål 

eller utanför de kommunala befogenheterna  
  
  
    
  
4.2  Kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.   
  
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som 
inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att 
uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag.   
  
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).   
  
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten 
innebär att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är 
Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras.   
  
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande;  
  

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen 
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bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.   
  

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är 
uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.  
  

Därutöver ska Kommunstyrelsen  
  

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.   

  
• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

ställningstagande.   

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet.  

  
• Årligen godkänna bolagens finansiering.  

  

  
  
  
  

  
4.3  Borås Stadshus AB  
  
Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB.  
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande.  
  
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.   
  
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med  
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Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar.  
  
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda 
direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv.  
  
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag.  
  
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.   
  
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen  
  
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En 
förutsättning  för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse 
med de lokala fack- liga organisationerna innebärande att de fackliga 
organisationerna avstår från formella  styrelseposter och istället ges möjlighet att 
närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden.   
  

5   Kommunens insyn i bolagens verksamhet  
  
Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen.  
  
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska 
bolagens räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet.  
  
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.  
  
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och 
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter.  
  
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen 
översända  
a)         protokoll från bolagsstämma  
b) protokoll från styrelsesammanträde  
c) årsredovisning samt delårsrapporter  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
d) revisionsberättelse  
e) granskningsrapport  
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan  
  
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.  
  
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
  

6  Information till Kommunfullmäktiges ledamöter  
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och 
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och 
verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.  
  
7  Styrelsearbetet  
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna 
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- 
och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid 
kallas till styrelsesammanträde.  
  
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller 
för ledamot.  
  
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna 
ska fastställas årligen.   
  
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  
  

8  Instruktion för VD  
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen.  
  
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande 
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig 
instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter.   
  
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande 
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens.  
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Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för 
styrelsen anmäla beslut hen fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska 
upptas i styrelseprotokollet.  
  
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen.  
  

9  Budget, verksamhets- samt finansieringsplan  
Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en 
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt 
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av 
verksamheten ska lämnas in i samband med budgeten.  
Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund 
för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det 
kommande året.  
  
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års 
utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål 
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.   
  
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna 
en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.  
  
10   Årsredovisning och delårsrapporter   
Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd 
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter  
Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som Stadsledningskansliet 
meddelar.  
  
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.  
  
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten 
och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas 
granskning.  
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna 
ska kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.  
  
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med 
under perioden.  
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11  Revision  
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att 
onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska 
lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.  
  
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet 
med bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna 
prövning utfallit och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål.  
  

12  Kommunikationspolicy  
Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I kommunikation 
som beskriver bolagen, exempelvis på webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange 
sin kommunala hemvist, dvs att bolagen är en del av Borås Stad.    
  

13   Personalpolitik  
Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom 
hela kommunkoncernen.   
  
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar.  
  
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för 
tjänster med jämförbara arbetsuppgifter.    
  
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter 
samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på 
kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för 
anställningens upphörande.   
  
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med 
dessa samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av 
lönenivåer och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen 
återrapportera resultatet till förhandlingsdelegationen.   
  

14  Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler  
  
Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller 
för kommunens bolag;  
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• Arbetsmiljöpolicy  
• Arkivregler   
• Avfallsplan  
• Bostadsbyggnadsprogram  
• Drogpolitiskt program  
• Energi- och klimatstrategi  
• Grönområdesplan  
• Kvalitetspolicy  
• Miljömål  
• Miljöpolicy  
• Program för ett integrerat samhälle  
• Program för ett tillgängligt samhälle  
• Program för jämställdhetsintegrering  
• Program mot hemlöshet (bostadsbolagen)  
• Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
• Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal  
• Regler för koncerninköp  
• Policy för koncerninköp  
• Regler för säkerhetsskydd  
• Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning  
• Riktlinjer för finansverksamheten  
• Riktlinjer för marknadsföringssamarbete  
• Riktlinjer för medborgardialog  
• Riktlinjer för resor  
• Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet  
• Styr- och ledningssystem, Borås Stads   
• Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)  
• Ungdomspolitiskt program  
• Vision- och strategi för Borås Stad  
• VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  
• Vårt förhållningssätt – en policy  
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stad.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.   

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar.  

  
Bolaget ska  

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 
och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet 
beträffande storlek, standard och belägenhet  

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper  
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst  
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå  
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter  

• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området  

• medverka till att vidareutveckla boinflytandet  
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  

• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen  

• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som 
en attraktiv stad att bo och verka i  
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• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder.  
  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande  

och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.  

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Vid nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.   

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:   

Resultat före utrangeringar: 40 mnkr  

Direktavkastning: 3,0 %   

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  

Mål för soliditet: 20/40% (bokförd/justerad)  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags  

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
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• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle  
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.    

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

Bolaget ägs av Borås Stad.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.   

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar.  

Bolaget ska  

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet   

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper  
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst  
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå  
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,  

• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området,  

• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,  
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.   

• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen  

• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 
uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i.  
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av Kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.  

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.   

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Vid nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.   

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:   

Direktavkastning:  3,5 %  

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  

Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad)  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags   

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för AB Toarpshus  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stad.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.   

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar.  

Bolaget ska  

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet   

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper  
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst  
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå  
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,  

• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området,  

• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,  
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.   

• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen  

• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som 
ett attraktivt område att bo och verka i  
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.   

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.   

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.   

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Vid nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.   

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:   

Direktavkastning: 3,5 %  

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  

Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad)  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags  

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen.  

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB   
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska 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, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt.  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.   

  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 
bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa 
intressen.  
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3. Krav på soliditet och avkastning   
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

Krav på resultat efter finansnetto: -24 mnkr eller bättre  

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas   

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.   

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  

  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  

• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 
och kommuninvånare,  

• förmedla information och kunskap om djur och natur, och  
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård.  
  
Bolaget ska   

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda,  
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas,  

• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 
vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll,  

• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping.  
  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
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Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.   

  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  

3. Krav på soliditet och avkastning   

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina 
intäkter  

 
utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

  
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre  

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska 
bibehållas   

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   
  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  
  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  
  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna,  
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden.  
  
Bolaget ska  

• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 
inom Borås Stad,  

• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 
verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet,  

• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 
verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i,  

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor 
och verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav,  

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via 
stadsnätet. Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor,  

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst,  

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer,  

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och  
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• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan.  
  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för 
verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap 
Kommunallagen.  
  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   
  
Krav på avkastning på totalt kapital:  4  %  
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.   
Mål för soliditet: 20-25 %  
  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   
  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  
  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  
  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1.Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.  

• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 
hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten.  

  
Bolaget ska  
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med 

kommunens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor  

• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 
avfallsplan  

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 
i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft  

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft  

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan  

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen  
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten  

• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 
konsekvenserna för hälsa och miljö  

• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 
ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
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Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och 
behov.  

  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.   
  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.   
  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   
  
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 för att öka till 3 % 2022.  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 10 % 2019 för att öka till 12 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %.  
  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat 
bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av 
årsstämman 2019.   

 

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.    

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  

• verka för goda parkeringslösningar i kommunen,  
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,   
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet,  

• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 
parkeringsköp, och  

• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 
att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter.  

  
Bolaget ska  

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet,  
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark,  
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor,  
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,   
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar,  
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar.  
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.   

  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

  
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr  

Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.   

Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i 
koncernbidrag  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

Bolaget ägs av Borås Stad.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 
Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av 
bolagen har egna dotterbolag.  

Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås 
Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för 
detta ska vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger.  

Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.   

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma 
organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.  

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap Kommunallagen.   

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
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3. Krav på soliditet och avkastning  
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:   

Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 50 %    
  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags  
• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB   
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.   

  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget 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 söka 
förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. 
Sammanfattningsvis finns följande mål:  

• Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.   
• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.   

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.   

  
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. 
Bolaget kan därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för 
den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

  
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr eller bättre  

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende   

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet • övriga frågor av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt.  

  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  

5. Instruktion för VD  
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening.  

Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk 
Förening.  

I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv.  

6. Personalpolitik 

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd 
med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I 
övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

Bolaget ägs av Borås Stad.   

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).    

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar.  

Bolaget ska  

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet   

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper  
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst  
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå  
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,  

• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området,  

• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,  
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.   

• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen  

• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 
uppfatttas som en attraktiv ort att bo och verka i  
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2  Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av Kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.   

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Vid nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.   

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:    

Direktavkastning: 3,5%  

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  

Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad)  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags  

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

  
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

  
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.   

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  

• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 
försäljning av fastigheter,  

• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 
okonventionella lokallösningar,  

• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,   
• kunna påverka kommunens lokalhushållning,  
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten,  
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv.  
  
Bolaget ska  

• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 
ekonomiskt med samordning,  

• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och  
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter,  

• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 
utveckla och avveckla,  

• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag.  
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.   

  
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

  
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.   

Mål för soliditet (koncernen): 15 %   

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle.  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.   

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att  

• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.   
  
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering.  

Bolaget ska  

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.   

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan   

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel  

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen  

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt  
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer  

• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 
Boråsregionen  

• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa  
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden  
  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. 

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen 
och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.   

3. Krav på soliditet och avkastning   
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.   

  
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre  

Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska 
bibehållas   

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

• beslut om koncernbidrag  
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,   
• Inkubatorbolagen exkluderade.  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
  
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen.  
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2019-02-21 samt fastställda av årsstämman 2019.   

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet.  

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2019-02-21 och som är fastställd av 
årsstämman 2019.  

  
Bolaget ägs av Borås Stad.  

1. Målet för bolagets verksamhet  
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och 
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).   

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar.   

Bolaget ska  

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet   

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper  
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst  
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå  
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,  

• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området,  

• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,  
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 

byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.   

• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen  

• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska 
uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i.  
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet  
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.  

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.   

3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Vid nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.   

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:   

Direktavkastning:  3,5 %  

Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden.  

Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad)  

4. Underställningsplikt  
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags  

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle  
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen.  
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
   

§ 1 Firma  
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
   

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är AB Toarpshus.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Akademiplatsen AB   
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma 1B 

Bolagets firma är Akademiplatsen AB.   
  

§ 2 Styrelsens säte 2B 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet B3 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska 
ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, 
Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka för att attrahera möten, besökare, 
skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och utveckling för 
området och de verksamheter som finns där.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet B4 
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra 
resurscentra för all verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för 
administration, service och infrastruktur i Textile Fashion Centers gemensamma 
funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” samt 
samordna de verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och 
näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital 5B 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
  

§ 7 Antal aktier 6B 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  
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§ 8 Styrelse B7 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga ersättare.   
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan 
tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer 8B 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med 
suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer B9 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i 
Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma B10 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma B 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter 
behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämman, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden 
förekomma till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av  auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår 12B 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning B13 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen 
därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än 
styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.  
  

14B§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

15B§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Borås Djurpark AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
   

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Borås Djurpark AB.  
  

§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande 
fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.   
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av 
ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
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10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019   
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Borås Elnät AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för 
verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet 
därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) 
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.  
  
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, 
genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.  
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§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lägst sju och högst nio suppleanter.  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling.  

1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
           balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och  
                styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant  
                samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt  
                revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller  
                 bolagsordningen.  

  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  

  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019   
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.   
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, 
återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget 
har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst fem och högst elva 
suppleanter.  
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av 
ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling.  
1 Val av ordförande vid stämman  
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning  
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  
4 Val av en eller två justeringsmän  
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
7 Beslut om  

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
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8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag  
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd på årsstämman 2019  

  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB.  

  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  

  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda 
parkeringsmöjligheter.  

  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  

  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  

  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid 
på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta 
parkeringsanläggningar.  

  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.   

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr.  

  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier.  
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§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  

  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  

  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  

  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  

  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  

  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling.  

1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  

  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  

  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag.  

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som 
bedrivs genom dess dotterbolag.  

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt 
och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor.  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget finns 10 000 aktier.  

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lägst fem och högst tretton 
suppleanter.  

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa 
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val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, ska ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
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11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
   

§ 16 Firmateckning  
 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för BoråsBorås TME AB  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd på årsstämman 2019  
   

§ 1 Firma  
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.  
  

§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att 
besöka för turism, möten och evenemang.   
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.   
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses 
av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige 
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i Borås för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige 
förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. 
Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 
lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling.  
1 Val av ordförande vid stämman  
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning  
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  
4 Val av en eller två justeringsmän  
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen  
7 Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk 

Förening utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
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10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk 

Förening utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och 
auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  
  
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  

  
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.   
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Bolagsordning för Eolus 6 AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019   
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Eolus 6 AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta fastigheten Eolus 6.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt 
därmed förenlig verksamhet.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består 
styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val  

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
   

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Fristadbostäder AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets 
behov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av 
exploaterad mark för industri eller annat ändamål.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.   
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja 
industrifastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  

1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda   
     balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
a) Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och  

styrelsesuppleanter.  
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9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant  
samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt 
revisionsbolag.  

10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen.  

  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  

  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen.  
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar 
utveckling i Sjuhärad, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att 
tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att 
underlätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget ska vidare, själv och/eller i samarbete med 
andra, tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. Särskilt ska satsas på 
avknoppning av nya idéer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt från 
forskningen på högskolan och forskningsinstituten.   
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  
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§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
  

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
   
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019   
  
  
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Kv Strömsdal 3 AB.  
              
§ 2 Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  
§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta bolagets fastighet.   
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
  
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.   
  
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, bygga, äga och förvalta fast egendom 
samt därmed förenlig verksamhet.  
  
§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr.  
  
§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.  
  
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består 
styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.   
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
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§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast 
två veckor före stämman.  
  
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
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11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

 
  
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  

• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  

  
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  
§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  
§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  
§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
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Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21 
 
Fastställd av årsstämman 2019  
  

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Viskaforshem AB.  
  

§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.  
  

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.  
  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad  
  

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar.  
  

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande   
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr.  
  

§ 7 Antal aktier  
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.  
  

§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio 
suppleanter.  
  
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
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suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag.  
  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant.  
  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman.  
  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att 
endast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.  
  

§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling:  
1. Val av ordförande vid stämman.  
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justeringsmän.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.  
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:  
• Bildande, köp eller försäljning av bolag  
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten  
  

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
  

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman.  
  

§ 17 Insynsrätt  
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.  
  

§ 18 Ändring av bolagsordningen  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.  
  
 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Verksamhetsrapport - Bolagsgruppen 

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB beslutade under hösten 2016 om en 

förstärkt uppsikt och ägarstyrning av de kommunala bolagen. En del i besluten 

var tillsättandet av en tjänstemannagrupp, kallad Bolagsgruppen.  

Bolagsgruppen har upprättat en verksamhetsrapport över sitt arbete liksom en 

beskrivning av gruppens roll sedan besluten fattades.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-06 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-07 Annette Carlson   

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00015 1.2.2.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
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Stadsledningskansliet 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
stadsledningskansliet@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Louise Streiby, 033 357062 
louise.streiby@boras.se 
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Verksamhetsrapport - Bolagsgruppen 

 

Bakgrund 

 

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB beslutade under hösten 2016 om en 
förstärkt uppsikt och ägarstyrning av de kommunala bolagen i Borås Stad. 
Bakgrunden var dels den ökade betydelse bolagssektorn har fått för 
kommunkoncernen, speciellt då bolagen är investeringsintensiva med stora 
balansräkningar. Bolagens betydande storlek har också medfört att man i 
Kommunallagen ökat kraven på en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Enligt 
Kommunallagen ska det inte vara skillnad på den uppsikt som 
Kommunstyrelsen bedriver, oavsett om verksamheten som är under uppsikt 
bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform.   

 

Besluten om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen innefattade 
bland annat en förstärkning med en tjänstemannagrupp, kallad Bolagsgruppen, 
för att operativt och under kommunchefens/koncern VDs ledning, utgöra 
Kommunstyrelsens och Borås Stadshus ABs redskap kring uppsikt och 
ägarstyrning av Borås Stads bolag. Bolagsgruppens roll och uppdrag baseras 
och utgår helt från kommunchefens/koncern VDs mandat att verka för 
Kommunstyrelsen i dess uppgifter och uppgiftspliktsroll och för Borås 
Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll.  Bolagsgruppen består av 
kommunchef/koncern VD, finanschef/vice koncern VD, ekonomichef, 
stadsjurist och bolagscontroller.  

 

Förevarande rapport utgör en verksamhetsrapport över Bolagsgruppens arbete 
liksom en beskrivning av gruppens roll sedan besluten fattades år 2016 om 
tillsättandet av en tjänstemannagrupp. 
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För att förtydliga Bolagsgruppens roll och uppgifter redogörs inledningsvis för 
Kommunstyrelsens uppgifter vad gäller kommunens bolag samt de uppgifter 
som åvilar Borås Stadshus AB som moderbolag och ägare och de övriga 
uppgifter som uppdragits bolaget ifråga om ägarstyrning. Handlingen orienterar 
även om den uppgiftsfördelning som råder mellan Kommunstyrelsen och 
kommunchefen samt mellan Borås Stadshus AB och bolagets koncern VD.  

 

Bolagsgruppens roll 

 

Bolagsgruppen har som uppgift att verka för Kommunstyrelsen i dess uppgifter 
och i dess uppsiktspliktsroll i förhållande till kommunens bolag och för Borås 
Stadshus AB i dess ägarstyrningsroll. 

 

För att närmare konkretisera vilka uppgifter som ingår i Kommunstyrelsens roll 
gentemot bolagen redovisas nedan i korthet Kommunstyrelsens lednings- och 
samordningsroll samt innebörden av den lagstadgade uppsiktsplikt som åvilar 
Kommunstyrelsen. Härutöver redogörs för de uppgifter och den 
ägarstyrningsroll som Borås Stadshus AB ansvarar för beträffande kommunens 
bolag. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag och uppsiktsplikt gentemot bolagen 

 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB. 

 

Leda och styra.   

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. I detta ingår även att ansvara för att beslut om och uppföljning 
av Kommunfullmäktiges ägardirektiv sker och kontinuerligt hålls uppdaterade.  

 

Uppsiktsplikt.  

Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende 
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen 
bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras. 

I uppsikten ingår i huvudsak att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning 
av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i 
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bolagsordningen och i kompletterande direktiv. Denna bedömning ska 
rapporteras till Kommunfullmäktige. 

 

Ägarroll  

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även 
av de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunstyrelsen har 
härutöver uppdragit till Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga 
av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  

 

Kommunchefens instruktion 

Av fastställd instruktion för kommunchefen framgår att kommunchefens roll är 
att stödja och svara för professionell sakkunskap i Kommunstyrelsen och att i 
dess uppdrag leda samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter. Kommunchefen ska i sitt 
arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med av Borås Stad 
formulerade mål och riktlinjer. För utförande av denna uppgift har 
kommunchefen bolagsgruppens tjänstemän till hjälp. 

 

Borås Stadshus ABs uppgift 

 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus 
AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stad 
hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av 
samtliga kommunala bolag i Borås Stad. 

 

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, 
samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska 
äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte 
att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.  

 

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv 
ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med fullmäktiges direktiv. Bolaget ska 
tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess 
invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt Kommunfullmäktiges 
anvisningar. 

 

Borås Stadshus AB svarar sammanfattningsvis för ägarstyrningen av bolagen i 
koncernen med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges 
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budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och uppdrag, beslut 
fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av kommunfullmäktige samt de 
gemensamma ägardirektiven för Borås Stads bolag. 

 

I det följande redovisas arbetsfördelningen mellan Styrelsen i Borås Stadshus 
AB och bolagets VD. 

 

Arbetsordning för styrelsen i BSAB  

Av dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB” framgår av 
p 3 rörande styrelsens beslutskompetens att ärenden som med hänsyn till 
omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller 
stor betydelse utgör styrelseärenden enligt ABL. Vidare framgår att resterande 
förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet ”löpande förvaltning” och 
ankommer således på verkställande direktören att handha. För gränsdragning 
mellan styrelsen och verkställande direktörens beslutskompetens i detta 
avseende gäller vad som kommit till uttryck i upprättad och av styrelsen fastlagd 
”Instruktion för verkställande direktören”. 

 

Instruktion för verkställande direktören 

I VD instruktion för Borås Stadshus AB, antagen vid styrelsemöte 2019-01-21 
läggs VDs uppgifter i bolaget fast och därmed även den arbetsfördelning som 
råder mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen 
eller VD ska VD samråda med styrelsens ordförande. 

 

Av instruktionen framgår vidare att VD handhar bolagets löpande förvaltning, 
med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i 
enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen. Inom de 
ramar som styrelsen uppställt för bolagets organisation ska VD tillse att 
verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig. 

I formellt konkreta avseenden innebär detta bland annat följande; 

 

A) Att verkställa styrelsens beslut 

B) Att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets 
åtaganden inte överstiger 100 000 kronor eller i övrigt är av större 
betydelse 

C) Att fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och 
informationsskyldighet enligt MBL 

D) Att beslut om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget 
utgör part, 
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E) Att ombesörja bolagets skyldigheter enligt 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och 
arkivlagen och att själv eller genom skriftligen förordnad person 
avgöra huruvida handling ska utlämnas eller ej,  

F) Att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för 
den löpande verksamhetens behöriga gång. 

 

Av instruktionen framgår att VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet 
delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda 
fullmakt. VD ska vid sådant förhållande utöva erforderlig kontroll över hur 
sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av 
delegation ansvarar VD. 

 

Det sagda torde innebära att VD kan delegera sin beslutanderätt i samtliga 
frågor inom sin beslutssfär till tjänstemän tillhörande bolagsgruppen. Därutöver 
har VD att handha bolagets löpande förvaltning och därmed i alla operativa 
avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar 
som meddelas av styrelsen. För utförande av denna uppgift har VD 
bolagsgruppens tjänstemän till hjälp.  

 

Rapport om verksamheten 

 

Borås Stad har anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och idkar idag en 
ägarstyrning som till stora delar innebär att en nämnd och ett bolag rapporterar 
och ägarstyrs på liknande sätt. Sedan besluten rörande förstärkt ägarstyrning av 
de kommunala bolagen fattats i Kommunstyrelsen och av styrelsen för Borås 
Stadshus AB år 2016, har utveckling skett inom de områden där förändringar 
föreslogs och enligt följande. 

 

Skapande av ett Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Kommunfullmäktige har under 2018 antagit ett nytt övergripande 
bolagsstyrningsdokument; ett Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag.  

Syftet med att skapa ett gemensamt ägardirektiv var att dels samla de regler som 
är gemensamma för bolagen, dels att tydliggöra för bolagen gemensamma 
principer och processer. Effekten av att samla de för bolagen gemensamma 
reglerna i det Gemensamma ägardirektivet har medfört att de specifika 
ägardirektiven upplevs som än tydligare. 

Det gemensamma ägardirektivet tydliggör bolagens roll i den kommunala 
organisationen, Borås Stads ägaridé, ägarroll och den styrprocess som används. 
Liksom tidigare finns även bolagsspecifika ägardirektiv, som nu kan hållas 
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kortare.  De nya ägardirektiven har inneburit en större tydlighet för både ägare 
och bolag och har bidragit till att skapa en aktivare ägare med fler aktiva 
dialoger och återkopplingar.  

I det gemensamma ägardirektivet återges ägarens beskrivning av bolagens roll i 
den kommunala organisationen där syftet med bolagen är att dessa tillsammans 
med övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och att 
förverkliga kommunala ändamål. Det poängteras att all stadens verksamheter 
såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens vision 
ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska sätta en prägling på bolagens verksamhet. En följd av detta är att 
stadens bolagsverksamhet ska samordnas med övriga stadens verksamheter för 
mesta möjliga nytta för medborgarna och att man ska i samråd ska söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Med dessa skrivningar 
fastslås under vilka förutsättningar som ligger till grund för bolagen och hur 
dessa utgör en del i den kommunala organisationen. 

Bolagens roll i den kommunala organisationen betonas även när Borås Stads 
syfte med ägandet, stadens ägaridé konkretiseras i dokumentet. I det 
gemensamma ägardirektivet slås fast att bolagen tillsammans med stadens 
övriga verksamheter ska nytta för staden och dess invånare samt att bolagen ska 
förverkliga kommunala ändamål. Att ägaren därmed har fastslagit en ägaridé är 
av betydelse för en fungerande styrning. 

 

Tydlighet i styrning och uppsikt 

Genom Kommunfullmäktiges beslut har Kommunstyrelsen bemyndigats att 
låta uppdra ägarstyrningen över samtliga kommunens bolag till Borås Stadshus 
AB. Koncentrationen av att ägarrollen är förlagd till Borås Stadshus AB har 
tydliggjort rollfördelningen avseende Kommunstyrelsens lagstadgade ansvar för 
uppsikt och ägarrollen vad avser kommunens bolag.  

 

Tjänstemannaorganisationen – Bolagsgruppen 

 

Efter beslutet om förstärkt ägarstyrning 2016 har en Bolagsgrupp bildats. 
Gruppen leder det tjänstemannamässiga arbetet med Kommunstyrelsens 
uppgift att leda och samordna verksamheten samt dess uppgift rörande uppsikt 
och ägarstyrning. Gruppen leder även, under VDs ledning, det 
tjänstemannamässiga arbetet vad avser Borås Stadshus AB uppgift som tilldelats 
VD. I gruppen som leds av kommunchef/VD i Borås Stadshus AB, ingår 
ekonomichef, stadsjurist, bolagscontroller samt finanschef/vice VD i Borås 
Stadshus AB.  
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Ägardialog 

Från och med 2017 har det skett en utökad ägardialog mellan ägare och bolag. 
Planerings- och uppföljningssamtal genomförs två gånger per år istället för en 
gång. Mötesanteckningar förs och anmäls till Kommunstyrelsen som ett led i 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Avstämningar mellan Bolagsgruppen och styrelsen i BSAB  

Borås Stadshus AB genomför sedan 2016 arbetsmöten där styrelse och 
Bolagsgrupp kan föra strategiska samtal kring ägarstyrningen. Mötena hålls 
normalt fyra gånger per år.   

  

VD-träffar 

VD i Borås Stadshus AB kallar sedan 2017 till mellan fyra och fem VD-träffar 
per år. På träffarna informerar bolagsgruppen om aktuella bolagsrelaterade 
frågor, respektive bolags VD informerar om aktuella frågor i bolagen och dialog 
förs i syfte att skapa koncernnytta.  

 

Årlig bolagsdag 

I beslutsunderlaget 2016 föreslogs en årlig bolagsdag. Sedan 2017 kallas 
bolagsstyrelserna till en bolagsdag där samtliga bolags årsstämmor hålls. 
Bolagsgruppen ansvarar för och leder bolagsdagen. 

 

Ägarstöd 

Bolagen har fortlöpande behov av praktiskt ägarstöd inom olika 
specialistområden. Genom åren har Bolagsgruppen bistått bolagen på ett flertal 
sätt med råd och stöd inom många olika områden. Utvecklingen när det gäller 
ägarstöd fortskrider och under våren 2019 hålls för första gången en 
koncerngemensam styrelseutbildning för alla nyvalda styrelser och VD-ar. 
Förutom utbildning av en extern föreläsare kommer Bolagsgruppen bland 
annat att orientera om hur ägarstyrningen inom Borås Stad utövas.  

 

Sammanfattande slutsatser/reflektioner 

Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål 
och riktlinjer genomförs. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av 
stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.  

 

Beslutet 2016 om förstärkt ägarstyrning har inneburit ett tydliggörande av 
ägarens syn på de kommunala bolagen i ett koncernperspektiv och hur man 
framledes önskar idka ägarstyrning på bästa sätt. Bolagsgruppen ska vara 
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Kommunstyrelsens och Stadshus ABs styrelsens redskap kring både frågor 
rörande uppsiktsplikt och ägarstyrning av Borås Stads bolag.  

För att kunna utföra sitt uppdrag ska Bolagsgruppen arbeta proaktivt gentemot 
bolagen och för en ständig förbättring i styrning, uppsikt, optimal organisation, 
måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning.  

För att få en bästa helhetsbild över bolagsstyrningen ska bolagsgruppen verka 
för att samtliga bolagsfrågor ska passera Bolagsgruppen. Bolagsgruppen ska 
vara Borås Stads länk mellan bolagen och politiken och vice versa. 

 

 

För Bolagsgruppen 

 

 

Svante Stomberg 

Kommunchef/ VD Borås Stadshus AB 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Årsredovisning 2018 för Borås Elnät AB läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-12 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-12 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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org.nr 556527 – 5582

Borås Elnät AB

Årsredovisning 
Räkenskapsåret 2018
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB, org.nr 556527–5582 avlämnar 

årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

 

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 helägd av Borås Stad. 

 

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 

Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att Borås Elnäts verksamhet under 2018 har 

drivits i enighet med det kommunala ändamål som beskrivs i kommunallagen. Bolaget har också 

verkat inom ramen för de kommunala befogenheterna samt de övriga regelverk som bolaget ska följa.  

 

Ägardirektiv och bolagsordning 

Bolagets viktigaste styrdokument är ägardirektiv och bolagsordning. Styrdokumenten är genom-

gångna och inga avvikelser eller uppdateringsbehov har identifierats. 

 

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 redogöra för 

olika ärenden. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under året har styrelsen sammanträtt vid 

sju tillfällen, utöver årsstämman.  

 

Personal 

85 personer är anställda i bolaget. De olika roller som finns är: vd, VD-assistent, AO-chefer, enhets-

chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare, IT-ansvarig, samordnare arbetsmiljö och elsäkerhet, 

projektcontroller, kvalificerad redovisningsekonom, löne- och personaladministratör, ingenjör, 

dokumentationstekniker, tekniker, anslutningstekniker, distributionselektriker, förrådsarbetare, 

säljare, kommunikationstekniker, nätverkstekniker, projektledare, samordnare, kundreskontra-

ansvarig, informatör och kundtjänstassistent.  

 

Verksamheten  

Borås Elnät består av två affärsområden - AO Elnät och AO Stadsnät. 

 



3 
 

AO Elnät utvecklar och förvaltar elnät inom ett koncessionsområde med naturligt monopol. 

Distributionsområdet omfattar Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd. 

Det ger en täckning motsvarande cirka 75 procent av kommunens elnätskunder, vilket i sin tur innebär 

ungefär 43 000 avtal. AO Elnäts verksamhet präglas för närvarande av en mycket stark utbyggnad av 

nätet, vilket är en följd av stor inflyttning till Borås. Det långsiktiga arbetet med att expandera nätet 

går under namnet Projekt 2031. Planen är att skapa en helt ny nätstruktur, med flertalet nya lednings-

stråk och mottagningsstationer.  

 

AO Stadsnät utvecklar och förvaltar fibernät inom Borås kommungräns, 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 svartfiber-

förbindelser. Även AO Stadsnät bygger kraftigt ut sitt nät, dels som en följd av ökad efterfrågan på IT-

kommunikation, dels som en följd av statlig styrning. Under de senaste åren har utbyggnaden främst 

fokuserat på villamarknaden, för att på så vis stödja Borås Stad att nå det statligt fastställda 

Bredbandsmålet. Denna utbyggnad har gått under projektnamnet Bredband 2020, men arbetet i 

projektform har nu avslutats och utbyggnaden fortsätter istället inom ordinarie verksamhet. Under 

2018 fattade också AO Stadsnät beslut att bygga ett nytt datacenter, för att öka vår egen kapacitet samt 

möta företagens och leverantörernas efterfrågan på redundanta tjänster. 

 

Juridiska processer  

Två av våra underleverantörer gick i konkurs under 2018 och drivs nu av konkursförvaltare. För 

närvarande pågår en process där konkursförvaltaren reder ut skulder och fordringar i konkursbona.  

 

Vid utgången av 2018 hade vi ett fortsatt pågående ärende vid Borås Stads tvistlösningsfunktion. 

Tvisten handlar om den nya prissättning för asfaltsåterställning som Borås Stads Tekniska förvaltning 

har tagit fram avseende grävda schakter för kabel- och fibernedläggning. 

 

Riskfaktorer  

• Vi ser omfattande investeringsvolymer under lång tid framöver, som en följd av starkt ökande 

efterfrågan på el och IT-kommunikation. Det innebär ökade finansiella kostnader och hög risk 

för att resultatet påverkas när ränteläget sannolikt förändras. 

  

• Förlustenergi utgör en stor andel av bolagets årliga kostnader och kostnaden för detta har ökat 

markant under 2018, främst på grund av att låga vattennivåer höjt elpriset. Vi ser en risk att 

prisökningen kommer fortsätta. 

 

• Klimatomställningen av samhället innebär satsningar på förnybar, intermittent elproduktion 

och omställningar från fossil till förnybara bränslen. Detta ställer allt högre krav på infra-

strukturen och framtida krav från myndigheter kan leda till ökad ekonomisk risk och för-

sämrad lönsamhet på sikt.  

 



4 
 

• En elhandlarcentrisk marknadsmodell för eldistribution ska implementeras i Sverige 2021. 

Den innebär att kunden endast ska ha en leverantörkontakt, nämligen elhandlaren (idag har 

kunden kontakt med både elhandel och nätägare). 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. Förändringen kommer i 

förlängningen innebära att vi behöver avveckla en del av vår nuvarande kundservice- och 

faktureringstjänst, även om vi ser att vi samtidigt kommer skapa andra nya kundadmini-

strativa arbetsuppgifter, exempelvis informationsservice åt elhandlare. Bolagets stadsnäts-

verksamhet och dess kundservicebehov påverkas inte av denna förändring. 

 

• Intäktsnivån för eldistribution regleras i perioder och inför regleringsperioden 2020–2023 

kommer ramarna att sänkas ytterligare. Främst genom att Energimarknadsinspektionen (EI) 

fastställt en väsentligt lägre kalkylränta än i nuvarande regleringsmodell. Det är i nuläget inte 

klart exakt vilka konsekvenser förändringen får för bolaget, men troligtvis begränsas 

möjligheterna att fullt ut finansiera stora investeringsprojekt genom ökade intäkter. 

 

• Konkurrens på fibermarknaden gör det svårt att planera för en heltäckande utbyggnad av 

fiberinfrastrukturen, i enlighet med ägardirektiv och det statliga bredbandsmålet. När 

konkurrenter har delat upp områden mellan sig har några olönsamma områden lämnats 

orörda. Ska bolaget fortsätta bygga ut fiberinfrastruktur i dessa områden, så kommer det 

tveklöst påverka bolagets lönsamhet negativt.   

 

 

Hållbarhetsredovisning 

Bolaget arbetar aktivt och fokuserat med hållbarhetsrelaterade frågor omfattande bland annat följande 

rubriker: 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är viktig och en högt prioriterad fråga, inte minst för att personal hanterar el. Utöver 

elsäkerheten arbetar bolaget med säkerhetsrutiner för bland annat bilkörning och trafikmiljö, 

ergonomi vid arbete på fältet och inne på kontoret samt arbetsplatsens sociala faktorer. Eventuella 

olyckor, tillbud och riskobservationer rapporteras och följs upp i det webbaserade tillbuds- och 

skaderapporteringssystemet för energibranschen, ENIA. En medarbetarenkät genomförs årligen, som 

ett internt uppföljningsverktyg. 

 

Säkerhetsarbete 

Vår verksamhet är samhällsbärande och säkerhetsarbetet är därför mycket viktigt. De senaste åren har 

hotbilden mot samhällskritisk infrastruktur ökat och därför har vi också intensifierat vårt arbete i 

frågan. Elnätsverksamheten har genomgått en genomlysning och stadsnätsverksamheten står på tur. 

Under året blev Borås Stads säkerhetsskyddschef också utsedd till bolagets säkerhetsskyddschef.   
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Bolaget har också en övergripande riskanalysplan, som möjliggör för bolagets ledning att enkelt och 

överskådligt bevaka och följa upp riskområden. Ytterligare ett antal planer och policys finns 

framtagna i förebyggande syfte, bland annat gällande internkontroll och skydd mot oegentligheter. 

Exempel är instruktionen Muta och bestickning. 

 

Miljö 

En viktig del i den dagliga verksamheten är att minimera vår miljöpåverkan. Bolaget är miljöcertifierat 

enligt ISO 14001 med RISE AB som revisorer. Bolaget jobbar också med kontinuerligt överlappande 

miljömål. Under 2018 har vi installerat en solcellsanläggning på vår egen fastighet. 

 

Ekonomi  

Omsättning och resultat 

Omsättningen 2018 uppgick till 285,6 mkr (317,2 mkr) medan rörelseresultatet före finansiella poster 

var 69,3 mkr (103,8). Att det starka resultatet ändå innebär en försämring jämfört med föregående år 

förklaras till stor del av att verksamheten då omfattade en extraordinär intäkt om cirka 32 miljoner 

kronor från Borås Energi och Miljös anslutning av det nya kraftvärmeverket på Sobacken.   

 

Investeringar 

Investeringsutgifterna i bolaget sjönk 2018 till en lägre nivå än tidigare år och uppgick till 193,8 mkr 

(265,6). Förklaringen till minskningen är främst att utbyggnadsprojektet Bredband 2020 har avslutats. 

Av årets investeringsmedel fördelades 133,9 mkr (132,7 mkr) på affärsområde Elnät och 58,8 mkr 

(128,2 mkr) 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 34 694 tkr till moderbolaget Borås 

Stadshus AB, org.nr 556547–5646, för att möta strukturella underskott i andra koncernbolag, enligt 

beslut av moderbolaget. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisar vi till 

efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.    



Ekonomiska nyckeltal
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

2018 2017 2016

Resultaträkning

Omsättning 285 645 317 521 269 583

Resultat före dispositioner och skatt 61 507 96 683 65 648

Årets resultat 0 0 -13

Balansräkning

Balansomslutning 1 336 770 1 234 718 1 038 165

Obeskattade reserver 369 230 342 482 275 741

Eget kapital 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 321 3 608 3 172

Rörelsemarginal, % 1) 24,3 28,7 26,8

Resultatmarginal, % 2) 21,5 30,4 24,4

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 5,4 9,1 7,7

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 19,8 31,1 25,5

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 10,6 11,2 10,9

Kassalikviditet, % 6) 41 45 15

Soliditet, % 7) 26,8 27,3 27,5

Eget kapital av omsättningen, % 8) 125,3 106,2 105,7

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,26 0,26

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -8,7 -14,4 -10,9

Skuldränta, % 11) -0,8 -0,8 -0,9

Skuldsättningsgrad, % 12) 242,0 249 264

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 78.0 % 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 78.0 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen
8)   Eget kapital plus 78.0 % 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 22.0 % av de obeskattade reserverna
12) Summa skulder plus 22.0 % uppskjuten skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus
      78.0 % av de obeskattade reserverna 
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Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.

2018 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning not 1 260 454 308 645

Förändring pågående arbete -19 -274

Aktiverat arbete för egen räkning 14 746 14 812

Övriga rörelseintäkter not 2 25 191 8 876

Summa 300 372 332 059

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -51 847 -55 547

Övriga externa kostnader not 3 -42 690 -44 490

Personalkostnader not 4 -59 108 -56 891

Avskrivningar av immateriella och

materiella anläggningstillgångar not 5 -77 416 -71 333

Summa -231 061 -228 261

Rörelseresultat 69 311 103 798

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 173 92

Räntekostnader not 6 -7 977 -7 207

Resultat efter finansiella poster not 7 61 507 96 683

Bokslutsdispositioner
Förändring avskrivningar utöver plan -26 748 -66 741

Lämnat koncernbidrag -34 694 -29 867

Resultat före skatt 65 75

Skatt på årets resultat not 8 -65 -75

Årets resultat 0 0
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Balansräkning 
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt not 9 1 097 1 411

Aktiverade utgifter för dataprogram not 10 145 505

Summa 1 242 1 916

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark not 11 59 487 61 129

Tekniska anläggningar och maskiner not 12 1 135 231 1 051 622

Inventarier, verktyg och installationer  not 13 6 712 11 514

Pågående nyanläggningar not 14 43 338 3 582

Summa 1 244 768 1 127 847

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar intresseföretag not 15 142 142

Summa 142 142

Summa anläggningstillgångar 1 246 152 1 129 905

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 2 491 2562

Pågående arbeten 505 524

Summa 2 996 3 086

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar not 16 64 110 62 952

Fordringar hos koncernföretag 2 839 3 495

Övriga fordringar not 17 1 896 8 975

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 18 18 777 26 305

Summa 87 622 101 727

Summa omsättningstillgångar 90 618 104 813

SUMMA TILLGÅNGAR 1 336 770 1 234 718
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Balansräkning 
Belopp i tusental kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier) 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 369 230 342 482

Summa 369 230 342 482

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stadskoncern för lån 205 000 255 000

Checkräkningskredit, Koncernkonto not 21 474 937 343 333

Summa 679 937 598 333

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 37 866 54 422

Skuld till Borås Stadskoncern 74 933 54 201

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 75 453 106 800

Energiskatt, Kunddebiterad 23 619 0

Övriga skulder 382 1 192

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 22 5 350 7 288

Summa 217 603 223 903

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 336 770 1 234 718
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Kassaflödesanalys
Belopp i tusental kronor.

2018 2017
Löpande verksamheten

Rörelseresultat 69 311 103 798

Ränteintäkter 173 92

Räntekostnader -7 977 -7 207

Avskrivningar 77 416 71 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten 138 923 168 016

Betald skatt -65 -75

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 138 858 167 941

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
   Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten 19 273

   Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager 14 176 -1 313

   Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -90 994 -7 009

Summa -76 799 -8 049

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 059 159 892

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -7

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -193 663 -266 839

Kassaflöde från investeringsverksamheten -193 663 -266 846

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 275 000

Förändring av checkräkningskredit 131 604 -168 046

Lämnat, och utbetalt Koncernbidrag 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 604 106 954

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

Tillägssupplysningar

Likvida medel
Betald ränta -7 824 -7 027

Upplupen ränta -153 -180

Erhållen ränta 173 92

Förändring av eget kapital
Belopp i tusental kronor. Aktie- Reserv- Balanserat Totalt      Årets

kapital fond resultat   resultat

IB 2017-01-01 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 2017-12-31 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 2018-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0
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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.

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 anskaffningsåret.

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.

Intäkter

Försäljning av eldistribution och kommunikationsnättjänster redovisas som intäkt vid leveranstidpunkt. Utförda 

entreprenader intäktsredovisas vid färdigställandet. Försäljning redovisas netto efter moms. 

Anslutningsavgifter för eldistribution 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
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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 2,1 % av inköpen och 

5,7 % av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås Stadshus AB är moderbolag.

Not 1  Nettoomsättning per affärsområde
2018 2017

Affärsområde ELNÄT 199 402 224 008

 Varav anslutningsavgifter 7 071 37 703
Affärsområde STADSNÄT 61 052 84 637

 Varav anslutningsavgifter 9 877 32 381
Summa 260 454 308 645

Not 2  Övriga rörelseintäkter
2018 2017

Ombyggd kabelförläggning på uppdrag av Borås Stad 12 400 0

Övrig kundfakturerad anläggningsombyggnad-/reparation 1 261 0

Administrativa tjänster 5 262 4 013

Kundadministrativa avgifter 2 299 1 783

Uthyrning av utrustning 995 0

Hyresintäkter 683 1 002

Övrigt 2 291 2 078

Summa 25 191 8 876

Not 3  Övriga externa kostnader 2018 2017

Arvode till revisorer 138 136

   varav revisionsuppdrag 115 99

Varav Deloitte 37 40
Varav Borås Stad 39 37

   varav skatterådgivning 23 22

Varav Deloitte 23 22

Not 4  Personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda 86 88

  varav kvinnor 18 20

Antal ordinarie styrelseledamöter 9 8

Varav kvinnor 2 2

Antal styrelsesuppleanter 9 8

Varav kvinnor 4 5

Antal kvinnor i Företagsledningen 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017

Styrelse och VD

Löner och andra ersättningar 1 164 1 098

Sociala kostnader 704 836

   varav pensionskostnader 342 491

Summa 1 868 1 934
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Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 38 128 37 805

Sociala kostnader 15 799 15 106

   varav pensionskostnader 3 627 2 433

Summa 53 927 52 911

Samtliga

Löner och andra ersättningar 39 292 38 903

Sociala kostnader 16 503 15 942

   varav pensionskostnader 3 969 2 924

Summa 55 795 54 845

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 2018 2017

Nyttjanderätt 314 314

Aktiverade utgifter för dataprogram 360 440

Byggnader och Mark 3 530 3 371

Tekniska anläggningar och maskiner 67 558 61 439

Inventarier, verktyg och installationer 5 654 5 769

Summa 77 416 71 333

Not 6  Räntekostnader
2018 2017

Räntekostnader, Borås Stad 5 934 6 208

Övrigt 2 043 999

Summa 7 977 7 207

Not 7  Resultat efter finansiella poster per affärsområde
2018 2017

Affärsområde ELNÄT 72 825 86 427

Affärsområde STADSNÄT -11 318 10 256

Summa 61 507 96 683

Not 8  Skatt på årets resultat
2018 2017

Aktuell skatt 65 75

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0

Summa redovisad skatt 65 75

Genomsnittlig effektiv skattesats 100,0% 100,0%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 65 75

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %): -14 -17

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -51 -58

Redovisad skatt -65 -75

Effektiv skattesats -100,0% -100,0%
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Not 9  Nyttjanderätt
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 6 276 6 276

Summa 6 276 6 276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -4 865 -4 551

Årets avskrivningar enligt plan -314 -314

Summa -5 179 -4 865

Redovisat värde vid periodens slut 1 097 1 411

Not 10  Aktiverade utgifter för dataprogram
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början och slut 7 670 7 663

Nyanskaffningar 0 7

Summa 7 670 7 670

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -7 165 -6 725

Årets avskrivningar enligt plan -360 -440

Summa -7 525 -7 165

Redovisat värde vid periodens slut 145 505

Not 11  Byggnader och Mark
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 77 249 70 834

Nyanskaffningar 1 888 6 415

Summa 79 137 77 249

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -16 120 -12 749

Årets avskrivningar enligt plan -3 530 -3 371

Summa -19 650 -16 120

Redovisat värde vid periodens slut 59 487 61 129

Not 12 Tekniska anläggningar och maskiner
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 676 389 1 384 475

Nyanskaffningar 151 167 291 914

Summa 1 827 556 1 676 389

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -624 767 -563 328

Årets avskrivningar enligt plan -67 558 -61 439

Summa -692 325 -624 767

Redovisat värde vid periodens slut 1 135 231 1 051 622

Not 13  Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 79 472 75 378
Nyanskaffningar 852 4 094

Summa 80 324 79 472
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -67 958 -62 189

Årets avskrivningar enligt plan -5 654 -5 769
Summa -73 612 -67 958

Redovisat värde vid periodens slut 6 712 11 514

Not 14  Pågående nyanläggningar 2018-12-31 2017-12-31

Vid årets början 3 582 39 166
Nyanläggning 41 121 29 731
Aktiverat -1 365 -65 315
Summa 43 338 3 582

Not 15  Andelar intresseföretag
2018-12-31 2017-12-31

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB 142 142
Summa 142 142

Not 16  Kundfordringar
2018-12-31 2017-12-31

För Borås Elhandel AB genom samdebitering 30 362 41 844
Borås Elnät AB 33 748 21 108
Summa 64 110 62 952

Not 17  Övr. Fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Fordran, Moms-/Skattedeklaration 0 7 765

Skattefordran 1 872 809

Överskott, SPP Pension & Försäkring 24 401

Summa 1 896 8 975

Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna nätavgifter, Aff. Omr. ELNÄT 16 879 19 653

Upplupna Intäkter, Aff. Omr. STADSNÄT 0 5 112

Förutbetalda leverantörsfakturor 1 367 437
Övrigt 531 1 103

Summa 18 777 26 305

Not 19  Vinstdisposition
2018-12-31 2017-12-31

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat balanseras i ny räkning på styrelsens förslag 0 0

Summa 0 0

Not 20  Obeskattade reserver
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Anläggningstillgångar 369 230 342 482

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld 81 231 75 346

(Redovisas ej i Balansräkning)
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Not 21  Checkräkningskredit
2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kreditlimit 625 000 475 000

Outnyttjad kredit -150 063 -131 667

Utnyttjat belopp 474 937 343 333

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 255 000 tkr, och ett marknadsvärde beräknat

till -8 313 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 koncernkontot till en ränta som består av Borås Stads upplåningskostnad inklusive räntebindning samt en 

marknadsmässig 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
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löne- och pensionskostnader 2 806 2 906

Arbetsgivaravgifter 881 1 896

Förutbetalda intäkter 1 295 2 208

Upplupen fastighetsskatt 278 278

Upplupen inkomstskatt 65 0

Övrigt 25 0

Summa 5 350 7 288

Not 23  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I mars lämnar bolaget in berörda uppgifter till EI inför regleringperiod 2021-2024. Under sensommaren 2019

väntas därefter besked från myndigheten om fastställd intäktsram för bolagets eldistribution under perioden.  
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VD har ordet

Året 2018 kan sammanfattas med en mening;

Ett förberedande år.

Ingen undgår den förändring som påverkar hela vårt samhälle. Nya tekniker, nya strukturer och 
effekterna av globalisering, internationalisering och digitalisering påverkar nu tydligt och konkret 
bolagets arbete. 

Under året beslutade vi att stänga vår turistbyrå under år 2019, för att flytta ut vår besöksservice 
och möta besökare där de är, på nätet, hotellen, besöksmålen och hos boråsare som är deras släkt 
och vänner. Till turistbyrån kommer besökare inte längre, det har istället blivit stället där boråsaren 
köper och hämtar ut sina biljetter. Under hösten har vi arbetat med att flytta biljettförsäljning-
en till Kulturhuset och från och med 2019 säljs biljetter där. En mötesplats som har generösare 
öppettider, både längre på kvällarna och alla dagar i veckan. 

Det nyfunna intresset från turister att besöka och uppleva Sverige, spiller även av sig på oss. Vi är 
en av de platser som ingår i VisitSwedens program Sweden Design Moves och under året har vi 
tagit emot pressresor och varit del av en Design Academy. De tidningar och influencers som varit 
här börjar nu skriva i sina bloggar, magasin och andra tidskrifter om Borås, vilket på sikt ska leda 
till fler internationella besökare till Borås. Som de gillar Borås! De tar till sig av all innovation 
och forskning som sker på Textile Fashion Center. De överraskas och häpnar när de ser mural-
målningar och alla skulpturer som finns i den offentliga miljön. De tycker verkligen vi lever upp 
till ”staden som galleri”, öppet dygnet runt och tillgänglig för alla med vår urbana konst som vi 
arbetat med att få att synas även under den mörka årstiden. 

Året 2018 var också året där vi i vår planering för Borås 400-års jubileum bjöd in organisationer, 
föreningar och företag att berätta om hur de vill bidra till firandet. Vi har tagit till oss deras 
häftiga, härliga, utmanande och spännande idéer! Nu har vi fyllt Fessingen (som betyder ”säcken” 
på knallarnas egna hemliga språk Månsing). Kommande året packar vi nu upp fessingarna och 
planerar så att år 2021 blir ett år där vi kan fira hela året, i hela Borås och med både boråsare och 
besökare. 

Vi har också lagt mycket förberedelser inför European Athletics U20 Championships, då vi har 
fått äran och förtroendet att stå värdstad, och på så sätt representera Sverige, 18-21 juli 2019. 
Hela 49 olika länder och 1600 deltagare kommer hit och vi skall göra det vi gillar som bäst i vårt 
arbete att visa upp vårt Borås och ge det bästa värdskapet vi kan. 

 

 



GÄSTNÄTTER

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Statistik 
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Antal
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  183 907 181 394 201 960 201 527 215 448 216 616

Källa: Borås Turistbyrå

Källa: SCB Övernattningsstatistik

 

 

2010    2012     2014    2016    2018  

BESÖK BORÅS TURISTBYRÅ

Besök Borås Turistbyrå

DAGBESÖK/ÖVERNATTNING

Dagbesök Övernattning Total

2010  2011 2012   2013  2014  2015 2016  2017

Natur
Mat & Dryck
Barn & Familj
Presentkort

FÖRDELNING ÄRENDEN TILL BORÅS TURISTBYRÅ

Biljetter
Boende
Kultur
Shopping

10 %

1%

1%

7%1%

12 %

2% 66 %

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och syssel-
sättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad” 
Resurs AB

Källa: Besöksräknare Borås Turistbyrå 
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Allt under året har inte varit förberedande, utan i allra högsta grad förverkligades och öppnade 
äntligen Borås Kongress. Det tog tio år mellan tanke och färdigställande och kantat med många 
turer, debatter och nära föremål för folkomröstning. Nu står det där och kommer att vara en 
avgörande tillgång för att större möten ska kunna förläggas i vår stad och därmed få fler besökare. 
Borås Kongress spelar också roll för vår stads- och platsutveckling. Uppgraderingen av fastigheten 
har gjort att området kring Högskolan i Borås blir mer komplett och ger en förstärkt och förtätad 
stadskärna. Kongresstråket som byggs mellan området och Resecentrum kommer att ge alla de 
studenter som dagligen går mellan platserna en attraktivare bild av Borås. 

Bolagets dotterbolag Borås Kongresscenter AB har under året likviderats och rollen som aktiv 
hyresvärd har ålagts systerbolaget Akademiplatsen AB, vars uppgift också är att samordna Textile 
Fashion Center. 

Den 15 december invigdes ”Balenciaga – Master of Couture”. En världsutställning från Victoria 
& Albert Musuem i London, som gör sitt enda Europastopp i Borås. Det var ett fantastiskt slut på 
året, men också början på hur vi vill fortsätta arbeta med utställningar och reseanledningar under 
längre sammanhängande perioder. Syftet är att öka intresse för att besöka Borås och samtidigt 
erbjuda besökarna mer att uppleva under sin vistelse. 

 

Platsvarumärket Borås
Platsen är summan av vår historia, vårt arv från tidigare generationer och våra med och motgång-
ar. Vår identitet är kopplad till platsen och varje dag tar den emot besök från andra människor. 
Vad är det vi upplever när vi själva lever våra liv här och vad förmedlar platsen till våra besökare? 
Vad vill vi att de ska känna och tycka? Vad säger de om Borås? Kring de frågorna har styrelsen 
aktivt arbetat under året och summerat det i dokumentet Platsvarumärket Borås. 

Framtid
Vi har tagit många stora steg i vårt samarbete de senaste decennierna. Våra ägare har utökat part-
nerskap för att bli ett trippelskap där stad, näringsliv och akademi samarbetar för att nå följande 
mål:

Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare.
Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Borås 2018-02-09

Helena R. Alcenius
Verkställande direktör

Källa: Borås Turistbyrå

Källa: SCB Övernattningsstatistik
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STADEN SOM GALLERI
Året runt går den offentliga konsten att inspireras av i Borås.  

Många av verken är belysta och för en fördjupad upplevelse kan man boka en guidad tur.
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Årsredovisning för BoråsBorås TME AB

556784-7719  

Räkenskapsåret  2018-01-01 – 2018-12-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge års- 
redovisning för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Verksamheten
BoråsBorås TME AB i Borås  är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till 
uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort 
med gott värdskap. 

Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

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 Närings-
liv ekonomiska förening (769615-6434). Föreningens största medlemmar är Borås City, Knalle-
landsgruppen, Högskolan i Borås och RISE Research Institutes of Sweden AB. Viareds företagarförening 
och Centrumfastighetsägarna i Borås (CiB) är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvud-
ägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. Fyra företrädare från staden och fyra 
representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och  
vice ordförandeposten innehas av staden. 

Flerårsöversikt 

 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 4561 4 491 3 806 3796
Resultat efter finansiella poster -14 897 -19 129 -15 267 -16 081
Soliditet, % 1 1 1 1
Antalet anställda 16 16 16 16
(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Beslut togs i oktober att överlåta till Borås Stad 1000 aktier summa 100 000 kr av dotterbolaget BKC. 
Beslut togs av styrelsen att stänga den fysiska Turistbyrån år 2019 för att i framtiden möta besökare 
där de finns. Då souvenirer av turistkaraktär har varit lagervaror gjordes en nedskrivning av lagret med 
75 000 kr.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Under året har styrelsen arbetat med ett dokument kallat Platsvarumärket Borås som blir en utveck-
lingsplan för platsen Borås för att attrahera både boråsare och besökare. Bolaget har uppdraget att  
koordinera jubileumsåret 2021 då Borås fyller 400 år med en målsättning att vi tillsammans med 
andra drivit att Borås är både större, modernare och i en snyggare kostym.



Styrelsen består av:
Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande
Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot
Ida Legnemark, Borås Stad Ledamot
Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot
Marie Börjesson, Borås Näringsliv Ledamot
Morgan Ulvestig, Borås Näringsliv Ledamot
Ulf Nordgärd, Borås Näringsliv Ledamot
Cecilia Andersson, Borås Stad Suppleant
Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant
Lena Palmén, Borås Stad Suppleant
Klas Tryborn, Borås Näringsliv Suppleant

Personalrepresentant:
Marita Curran

Verkställande Direktör:
Helena Ransjö Alcenius

Auktoriserad revisor:
Pernilla Lihnell, Deloitte AB

Lekmannarevisor:
Gerd Jansson, Borås Stad

Eget kapital 

(Belopp i tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100          10          1 111
Balanseras i ny räkning            1                              -1     
Årets resultat            1     1

Belopp vid årets utgång 100         11        1                        112

Förslag till resultatdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat    10 772
Årets resultat    838

Totalt    11 610

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning 11 610

Summa    11 610
(Belopp i kr)

 
Koncernbidrag har mottagits med 14 939 tkr från Borås Stadshus AB.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balans- 
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
 
 Not 2018-01-01– 2017-01-01– 
  2018-12-31 2017-12-31
  

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning 2 4561 4 491
Övriga rörelseintäkter  0 327

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  4561 4 818

Rörelsekostnader

Handelsvaror  -1800 -1 889
Övriga externa kostnader  -6181 -10 211
Personalkostnader 3 -11329 -11 600
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -19 -234
Övriga rörelsekostnader  - -

Summa rörelsekostnader  -19 329 -23 934

Rörelseresultat  -14 768 -19 116

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter  -129 -14

Summa finansiella poster  -129 -14

Resultat efter finansiella poster  -14 897 -19 130

Bokslutsdispositioner 

Erhållna koncernbidrag  14 939 19 157

Summa bokslutsdispositioner  14 939 19 157

Resultat före skatt  42 28

Skatter

Skatt på årets resultat  -41 -27

Årets resultat  1 1

(Belopp i tkr)
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BORÅS KONGRESS
Under hösten invigdes Borås Kongress. I snart fyrahundra år har staden 
varit plats för möten och handel. Att mötas i Borås är därför naturligt.
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Balansräkning
 

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 19 37

Summa materiella anläggningstillgångar   19 37

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 0 100

Summa finansiella anläggningstillgångar   0 100

Summa anläggningstillgångar  19 137

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror  80 158

Summa varulager   80 158

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  72 43
Fordringar hos koncernföretag 6 15 371 19 326
Fordringar Borås Stad  0 0
Övriga fordringar  598 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  513 917

Summa kortfristiga fordringar   16 554 20 874

Kassa och bank

Kassa och bank  19 26

Summa kassa och bank   19 26

Summa omsättningstillgångar  16 653 21 058

SUMMA TILLGÅNGAR  16 672 21 195

(Belopp i tkr)



 

Eget kapital och skulder Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital      

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier)  100 100

Summa bundet eget kapital   100 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  11 10
Årets resultat  1 1

Summa fritt eget kapital   12 111

Summa eget kapital  112 111

Långfristiga skulder     7
Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB  12 338 16 026 
Summa långfristiga skulder  12 338 16 026

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 678 1 123
Skulder till koncernföretag 8 6 24
Skulder till Borås Stad  5 431
Övriga skulder  875 2 049
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 658 1 431 

Summa kortfristiga skulder  42 22 5 058

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 672 21 195
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TEXTILE FASHION CENTER
Textile Fashion Center är en arena som sammanför forskning, utbildning, entreprenörskap 
och innovationskraft under ett och samma tak i Sveriges textila huvudstad Borås.
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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 Årsredovisning 
i mindre företag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Nettoomsättning  2018-01-01– 2017-01-01– 
  2018-12-31 2017-12-31

Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening  900 900
Provisionsintäkter  0 305
Övriga intäkter  3 661 3 613

Summa  4 561 4 818

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % av inköpen och 40 % av försäljning-
en 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  2018-01-01– 2017-01-01– 
  2018-12-31 2017-12-31

Män  4 4
Kvinnor  12 12

Totalt  16 16

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen   2018-12-31 2017-12-31
Kvinnor:  
Styrelseledamöter   6 4 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  1                    1
Män:
Styrelseledamöter  5 4
Andra personer i företags ledning inkl VD  - -
Totalt  12 9
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Noter till balansräkningen 
 
Not 4  Inventarier, verktyg och installationer  2018-12-31  2017-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
Vid årets början  1 127 1 127 
Avyttring     
Summa anskaffningsvärden  1 127 1 127

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  
Vid årets början  -1 090 -856
Avyttringar och utrangeringar   
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  -18 -234
Summa avskrivningar  -1 108 -1 090

Redovisat värde vid årets slut  19 37

Not 5  Andelar i koncernföretag  2018-12-31  2017-12-31 
Ingående anskaffningsvärde  100 100 
Överlåtelse Aktier Borås Stad  -100
Utgående anskaffningsvärde  0               100 

Företagets namn Antal andelar Kapital-andel % 2017-12-31
Borås Kongresscenter AB 1000                    0   100
Org nr 559009-9957 Säte Eget kapital Resultat
                Borås              0          100
 
Not 6  Fordringar hos koncernföretag  2018-12-31 2017-12-31 
Specifikation fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB  14 939 19 157 
Fordringar hos övriga koncernföretag  432 169 
Summa   15 371 19 326

Not 7  Skuld Borås Stad  2018-12-31 2017-12-31 
Beviljad kreditlimit  22 000 22 000 
Outnyttjad del  -9 662 -5 974 
Utnyttjat kreditbelopp  12 338  16 026   
 
Not 8 Skulder till koncernföretag  2018-12-31 2017-12-31 
Skulder till övriga koncernföretag  6 24 
Skulder till Borås Stad  5 
Total  11 24 
 

Övriga noter

Not 9  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 10 Kapitaltäckningsgaranti 

Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad. 
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.



LINNÈMARSCHEN
Sveriges största vandringsevenemang lockar varje år 
vandrare från hela världen till Borås med omnejd.
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BORÅS DJURPARK

Sedan 1962 har Borås Djurpark lockat besökare året runt.



 

   

Per-Olof Höög Ulrik Nilsson
Ordförande Ledamot

Hanna Lassing Ida Legnemark
Ledamot Ledamot

Morgan Ulvestig Marie Börjesson
Ledamot Ledamot

Ulf Nordgärd Helena Ransjö Alcenius  
Ledamot Verkställande direktör

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats
Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
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Läggs till senare
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REVISIONSBERÄTTELSE  

Läggs till senare
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SOMMARTORSDAGARNA®
Sedan 1989 har Sommartorsdagarna® bjudit Boråsare och besökare  
på ett av Sveriges största gratisnöjen - konserter mitt i Borås city.

24                
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VI ÄR BORÅS TME

Som destinationsbolag är vår främsta uppgift är att generera besök till staden 
- året runt. Vi är ett gäng engagerade medarbetare som arbetar inom områ-
dena Turism, Möten och Evenemang (TME). En sak som vi alla har gemen- 
samt är att vi brinner för vår stad. Vi vill göra Borås lite bättre – varje dag!





Borås TME  
Sven Eriksonsplatsen 3
503 38 Borås

033-35 70 90
info@boras.com
boras.com
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Borås kommuns Parkerings AB 

Stora Kyrkogatan 12

503 31 Borås

tel 033-35 32 50

www.boras.se/parkering
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VD HAR ORDET

Mitt första år som vd har varit händelserikt och givande. Min 
tid har fyllts med att identifiera nuläget i bolaget, men även 
titta på verksamheten utifrån ett större perspektiv för att 
kunna bidra på rätt sätt i framtiden för den som parkerar. 
Jag hoppas ha bidragit till att avdramatisera produkten 
parkering, få personalen att ha kul när de är på jobbet samt 
att förstå vem vi är till för – kunden – det vill säga alla som 
använder våra tjänster. Vi är en del av en stad som vill ligga i 
framkant, och som förtätar och ökar antalet invånare i rask 
takt, där vi tillhandahåller en produkt under utveckling med 
kunden i fokus!

Vi lägger nu 2018 bakom oss, ett år där vi återigen har den 
högsta beläggningen hittills på våra parkeringsytor och gör 
ett mycket gott ekonomiskt resultat jämfört med vår budget. 
Den höga beläggningen på alla parkeringsytor och belast-
ningen på trafiken ställer stora krav på oss och vår ägare. 
Med ”samverkan över gränserna” som våra nya ledord, har 
vi redan sett ett positivt resultat inom bolaget och samtidigt 
bidragit till Borås Stads vision och mål. I november 2019 
kommer vi att öppna upp p-huset Vulkanus med 303 helt 
nya parkeringsplatser med Service för ditt fordon och dig 
– Borås första Mobilitetshub!

Nya mål och kundlöften
För att nå framgång i ett bolag inom en bransch i stor 
förändring krävs att alla har samma mål. Om vi som arbetar 
här har rätt förutsättningar och trivs kommer vi att lyckas! 

Under året har vi tagit fram mål och kundlöften som ska leda 
oss i det dagliga arbetet. Vi startar därför 2019 med en ny 
organisation som är redo att arbeta i den dagliga driften men 
även att leda och arbeta strategiskt.  

Hållbarhet och mobilitet är begrepp som kommer att 
genomsyra all aktivitet för såväl styrelse som personalens 
arbete. Utifrån och in-perspektivet kommer vara helt 
avgörande för framgång i bolagets utveckling samt stadens 
förändring och förtätning.

Framtidens parkering
Identifiering av framtidens behov hos boråsare, besökare 
och företagare har gett oss vägledning i hur vi utvecklar 
bolaget framöver. Vi har därför satt fötterna i startblocken för 
att påbörja resan under 2019 som ska ta oss till version 2.0. 
När vi är framme vid resans mål vill vi att alla som besöker 
våra anläggningar och nyttjar våra tjänster ska uppleva 
smidighet, lätta val och tydlighet. Dessutom ska de enkelt 
kunna ta sig vidare dit de vill till fots alternativt med buss, 
cykel eller tåg!

Välkommen in, hos oss är du alltid Välkommen!

Borås i januari 2019

Birgitta Neugebauer
Vd, Borås kommuns Parkerings AB  

      Identifiering av  
framtidens behov hos 
boråsare, besökare 
och företagare har 
gett oss vägledning 
i hur vi utvecklar 
bolaget framöver.

”
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Mål och uppgift
Borås kommuns Parkerings ABs uppdrag är att erbjuda 
välbelägna attraktiva parkeringsanläggningar, driva parke-
ringsrörelse samt parkeringsövervakning.

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i 
Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad. 
Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra 
stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter genom att:

• erbjuda bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla 
målgrupper

• arbeta utifrån hållbar affärsmässighet för personal, 
invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö som ger ett 
värdeskapande ansvarsfullt företagande

• upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö  
med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarks-
parkering

• utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på 
service, tillgänglighet, miljö och närhet

• aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser.

• i övervakningssammanhang med god serviceanda främja 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Ägardirektiv
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet 
och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget 
står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och 
har att följa av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med 
stöd av delegation utfärdade direktiv.

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att:

• verka för goda parkeringslösningar i kommunen

• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal plane-
ring

• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både 
drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet

• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot 
enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp

• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av 
kommunala parkeringsprojekt genom att bland annat 
uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen 
regi som i samverkan med andra intressenter.

 
Bolaget ska:

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom 
parkeringsområdet

• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkerings- 
anläggningar på egen eller hyrd mark

• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad 
gäller parkeringsfrågor

• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och 
parkering som kommunen fastställer

• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvalt-
ning av parkeringsanläggningar

• införa fri parkering för elmopeder enligt samma regler som 
redan gäller för elbilar.

PARKERINGSBOLAGET I KORTHET
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Grundläggande principer för  
bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagsla-
gen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen 
så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med 
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av dessa direktiv.

Bolaget skall tillämpa de kommunalrättsliga principerna 
enligt 2 kap KL.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att 
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som ut- 
nyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala 
kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas 
optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 
bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

Våra verksamhetsområden
Tomtmarksparkeringar
Företaget arrenderar och äger sammanlagt 54 parkerings- 
anläggningar i centrala Borås, se förteckning på nästföljande 
sida.
  
P-avgifter och hyror
P-avgifterna var under året 2, 3, 4, 6, 8, 10 och 20 kr/tim 
inklusive moms. Hyror för platser på markparkeringar har 
varierat från 350 kr/mån till 650 kr/mån och i inomhusan-
läggningarna från 750 kr/mån till 900 kr/mån inklusive 
moms. Kontrollavgifterna vid felparkering har varit 350 och 
700 kronor.

Driftsuppdrag
Borås kommuns Parkerings AB sköter driften, det vill säga 
övervakning, service av biljettautomater och avgiftsadminis-
tration i Midasgaraget och Midasterrassen, Vasallen, Borås 
Öfwre samt Peab Borås Exploatering. 

Övervakning
Övervakningen på tomtmark har under året utförts av 
Securitas. Under 2019 kommer detta att ske med egen 
personal.

Gatumarksparkeringar
Borås kommuns Parkerings AB övervakar, samt sköter all 
drift och administration av parkeringsavgifterna för Borås 
Stads cirka 700 gatumarkparkeringar på uppdrag av 
Tekniska förvaltningen. Ersättning för detta uppdrag har 
under året varit 7,6 mkr.

Avgifter
Avgifterna på Borås Stads gatumarkparkeringar har under 
året varit 4, 6, 12 och 20 kr/tim inklusive moms.
Felparkeringsavgifterna har under året varit 350, 450 och 
700 kronor.

Parkeringsintäkterna på gatumark går direkt till Tekniska 
förvaltningen och felparkeringsavgifterna går via Transport-
styrelsen till Tekniska förvaltningen och ingår inte i Borås 
kommuns Parkerings ABs intäktsredovisning.

Parkeringsvakter
På uppdrag av Tekniska förvaltningen övervakar Borås 
kommuns Parkerings AB all Borås Stads gatumark. För detta 
uppdrag har Borås kommuns Parkerings AB under året haft 
tio anställda parkeringsvakter samt en arbetsledare. Parke-
ringsövervakningen sker i samråd med Tekniska förvaltningen 
där Borås kommuns Parkerings ABs roll är utförarens enligt 
beslut i Kommunfullmäktige. För att löpande säkerställa en 
hög kompetens på övervakningen jobbar vi systematiskt och 
kontinuerligt med fortbildning av vakterna.

Underhåll och service
Borås kommuns Parkerings ABs anläggningar håller 
generellt sett en god standard och vi arbetar systematiskt 
utifrån en årlig reviderad underhållsplan. Markrenhållningen 
inklusive snöröjning och större drift- och underhållsarbeten 
utförs av entreprenörer. Borås kommuns Parkerings ABs 
serviceavdelning har under året bestått av en arbetsledare 
och två servicetekniker som sköter den dagliga driften av 
parkeringsautomater och mindre underhåll på våra markan-
läggningar och P-hus.

Kundtjänst
Kundtjänsten är en viktig och central funktion hos Borås 
kommuns Parkerings AB. Att vara tillgänglig för allmänheten 
när det gäller parkeringsfrågor är en av kundtjänstens 
viktigaste frågor. Kundtjänsten har under året ökat sina 
öppettider samt fått en ny växel för att öka tillgängligheten.
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Ägda anläggningar:

 Antal platser
P-huset Nybron ......................................................... 266
Brodalsgaraget   ........................................................ 105                           
Valhall ........................................................................ 136                                
Kungsbron   ............................................................... 297                                  

Arrenderade anläggningar:

 Antal platser
Almåsgymnasiet .......................................................... 39
Annelund ..................................................................... 44 
Annelundsvillan ............................................................ 44 
Arla .............................................................................. 54 
Astern ....................................................................... 161 

Badhuset ..................................................................... 43 
Bangården ................................................................. 147 
Bergakungsgatan ........................................................ 97 
Boråshallen ............................................................... 110 
Brodal ......................................................................... 74

Bäckängsgymnasiet .................................................... 94 
Cedern ........................................................................ 32 
Centralstation .............................................................. 34 
Elektra ......................................................................... 59 
Engelbrektskolan ......................................................... 44 

Fjällgatan ..................................................................... 47
Garvaren ..................................................................... 30
Gjutaren .................................................................... 380
Gustav Adolf ................................................................ 21
Hugin .......................................................................... 37

Högskolan ................................................................... 89
Krokshall ..................................................................... 54
Krokshallsberget ........................................................ 132
Krokshallsgaraget ........................................................ 49
Krokshallstorget ........................................................... 49

 Antal platser
Kulturhuset .................................................................. 30
Kulturskolan ................................................................ 36
Lidaholm ................................................................... 162
Makrillen .................................................................... 131
Mariedal .................................................................... 201

Nedre Verkmästaren .................................................. 165
Nornan ........................................................................ 51
Norrbyskolan ............................................................... 29
Olofsholm .................................................................... 55
PA Halls Terrass ......................................................... 104

Petersberg ................................................................. 124
Skattkistan .................................................................. 34
Skaraborgsvägen ........................................................ 81
St Michelsgatan ........................................................... 36
Särlaskolan .................................................................. 40

Söderbro ..................................................................... 95
Teaterparkeringen .......................................................... 7
Vindelgatan ................................................................. 18
Viskaholm .................................................................... 26
Viskastrandsgymnasiet .............................................. 101

Vulcanus ...................................................................... 59
Västmannagatan ......................................................... 22
Övre Brodal ............................................................... 220
Övre Nornan ................................................................ 54
Övre Verkmästaren ...................................................... 54
    

PARKERINGSANLÄGGNINGAR
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Styrelsen och verkställande direktören för Borås kommuns 
Parkerings AB avger härmed årsredovisning för räkenskaps-
året 2018-01-01 – 2018-12-31.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året 
har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägar- 
direktiv angivna kommunala syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ägarförhållanden
Moderbolag
Borås Stadshus AB   organisationsnummer  556547-5646
Säte                     Borås kommun

Borås kommuns Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till 
Borås Stadshus AB som i sin tur är helägt av Borås Stad.

Styrelsen
Styrelsen väljs av Borås kommunfullmäktige. Mandattiden är 
fyra år. Under räkenskapsåret 2018 har styrelsen haft 
följande sammansättning:

Ledamöter: Micael Svensson (S), ordförande
 Daniel Swedengren (KD), vice ordförande
 Elvy Ekström (M)
 Ann-Christin Carlbom (S)
 Kent Gustavsson (S)
 Gunvor Olausson (M)
 Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Suppleanter: Fredrik Belfrage (C)
 Christina Olsson Billing (L)
 Nancy Kindblad (M)
 Keijo Luomala (S)
 Alison Lind, (S)
 Anette Bjernhagen (S)
 Tuula Järvinen (S)

Vd: Birgitta Neugebauer

Revisorer
Ordinarie: Lennart Gabre (KD)
 Pernilla Lihnell (auktoriserad revisor)
  
Suppleanter: Lennart Krok (S)
 Harald Jagner (auktoriserad revisor)

Ekonomiska principer
En grundläggande målsättning i verksamheten är att denna 
skall ske inom de ekonomiska ramar som tillskapas i bolaget. 
Borås kommuns Parkerings AB betalar arrenden till Borås 
Stad och andra markägare för den mark bolaget nyttjar för sin 
egen civilrättsliga upplåtna parkeringsplatser. Bolaget står 
även för alla övriga driftskostnader på dessa.

Enligt principbeslut i Kommunfullmäktige och ett avtal med 
Tekniska förvaltningen har Borås kommuns Parkerings AB att 
svara för de praktiska uppgifterna inom gatuparkeringen, 
främst övervakning och avgiftsupptagning. Avtalet med 
Tekniska förvaltningen reglerar övervakningsprinciperna och 
fastställer att framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet skall 
vara övervakningsverksamhetens hörnstenar.

Resultat
Nettoomsättningen var 39 043 tkr, vilket är en ökning med 
69 tkr jämfört med år 2017. Rörelsekostnaderna (exklusive 
avskrivningar) var 23 107 tkr, vilket är en ökning med  
1 853 tkr jämfört med år 2017. Detta beror bland annat på  
vi under året har gjort asfaltsarbeten och andra under-
hållskostnader på markparkeringsområdena, marknads- 
undersökning och utökning av markarrenden. 

Avskrivningarna var 3 112 tkr, vilket är en ökning med 278 tkr 
jämfört med år 2017. Detta beror på att vi under hösten 
iordningställde markparkeringen på Nedre Verkmästaren.
Rörelseresultatet var 12 979 tkr vilket är en minskning med 
1 932 tkr jämfört med år 2017.

Borås kommuns Parkerings AB har lämnat 12 148 tkr i 
koncernbidrag.                                                                                                                                       

Likviditet och finansiering 
Borås kommuns Parkerings AB har ett reverslån från Borås 
Stad om 15 mkr med en ränta om 3,79 % med slutdag 
2019-05-17.

Kreditlimiten har varit 129 mkr.

Personal
Borås kommuns Parkerings AB har under året haft i 
genomsnitt 17 anställda personer. Av dessa arbetade  
10 inom övervakningsenheten och 3 personer inom  
drift- och underhållsenheten. Kontorsenheten har förutom  
vd bestått av 4 personer. Se vidare not 2.

Sjukfrånvaron har varit 5,76 %.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För att skapa ett hållbart bolag har vi arbetat vidare inom 
bolaget med Värdskap där fokus ligger på service med 
kundperspektiv. Vi har fått miljöklivsbidrag för ytterligare  
56 elbilsladdplatser som kommer att installeras under 2019, 
samt påbörjat upphandlingen av ett intelligent parkeringsled-
ningssystem för hela staden. Vi har även testat nya parke-
ringsautomater för att öka betalsäkerheten och minska 
miljöpåverkan där vi ersätter gamla batterier med solceller.

Vi har under året fortsatt att investera i LED-belysning i våra 
garage för att hålla nere vår energiförbrukning. Bolaget har 
under året förnyat sin Miljödiplomering och vi fortsätter 
målmedvetet med vårt miljöarbete. Vår personal på fältet 
fortsätter att åka miljövänligt i våra elbilar och laddhybrider. 
På sommaren har vi även en cykel att tillgå.

Under året har vi beslutat att ta hand om övervakning av 
tomtmark i egen regi vilket innebär att våra parkeringsvakter 
agerar värdar på alla områden i Borås där övervakning 
krävs. Förändringen införs i januari 2019 och vi får från och 
med då möjlighet att arbeta mer likriktat gällande skyltning, 
tider, reglering och hantering av frågor kring parkeringar.

Vid slutet av året tecknades avtal med en totalentreprenör 
för byggnationen av vårt nya parkeringshus – Vulkanus. I 
november 2019 kommer vi därför att kunna öppna Borås 
första Mobilitetshub med 303 parkeringsplatser innanför 
cityringen med solceller, elbilsladdning och cykelgarage.

På Nedre Verkmästaren utmed Magasinsgatan har bolaget 
iordningsställt ett nytt tillfälligt parkeringsområde med 165 
parkeringsplatser. Detta område disponerar Borås kommuns 
Parkerings AB till dess att man påbörjar annan byggnation 
där. Behovet i området är stort då både Borås Kongress och 
Textile Fashion Center har tillkommit med nya verksamheter.

Borås kommuns Parkerings AB har under hösten startat 
upp ett projekt för att i samverkan skapa ett strategiskt 
dokument kring parkering för att tillmötesgå dagens och 
framtida behov i samband med att staden förtätas. Syftet 
med projektet är att frigöra och prioritera parkeringsplatser 
för besökare och boende i centrum och skapa arbetsplats-
parkeringar utanför Cityringen. Stadens förtätning bidrar till 
att antalet markparkeringar minskar i antal och trafikflöden 
ökar. Vi vill skapa samsyn i hantering av flöden och fordon 
för att i framtiden skapa livskraftig stadskärna. Projektet 
drivs i samverkan mellan Tekniska förvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering, Mark och Exploatering, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Borås City, Fastighets-
ägarna och Borås kommuns Parkerings AB.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
utgång.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Balanserat resultat 5 874 831    
 Årets resultat - 57 388
 Totalt 5 817 443

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag 
uppgående till 12 148 tkr har lämnats till organsations- 
nummer 556547-5646 Borås Stadshus AB

Styrelsens yttrande över den 
föreslagna vinstutdelningen
Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det 
föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkning.

Femårsöversikt

Nettoomsättningens utveckling åren 2014 – 2018
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 2018 2017 2016 2015 2014

Storlek
Nettoomsättning (tkr) 39 043 38 974 37 246 34 531 32 450
Medeltal anställda 17 17 16 17 18
Balansomslutning (tkr) 63 597 55 005 53 359 54 024 43 786

Betalningsförmåga
Kassalikviditet 24 % 34,2 % 17,8 % 17,9 % 15,9 %

Överlevnadsförmåga
Soliditet 11,0 % 12,7 % 13,1 % 13,0 % 15,4 %

Lönsamhet
Resultat efter finansiella poster (tkr) 12 098 14 066 14 609 10 654 8 764

Årets resultat (tkr)                                                   -57  38  -34 49 292

Räntabilitet på totalt kapital 21,9 % 27,5 % 28,8 % 23,7 % 23,2 %
Räntabilitet på eget kapital 173,0 % 201,0 % 208,3 % 152,8 % 129,1 %
Resultatmarginal 33,2 % 38,3 % 41,5 % 33,6 % 29,7 %

Effektivitet
Kapitalets omsättningshastighet 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

Nyckeltalsdefinitioner:

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

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

Resultatmarginal
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av omsättning.

Kapitalets omsättningshastighet
Omsättning i förhållande till totalt kapital.

EKONOMISKA NYCKELTAL
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 Belopp i tkr Not               2018                         2017

Nettorörelseomsättning  39 043 38 974
Övriga rörelseintäkter  155 25
   39 198 38 999

Rörelsens kostnader
Externa kostnader 1, 3 -14 019 -12 365
Personalkostnader 2 -9 088 -8 889
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 Nedlagda utgifter på annans fastighet   0 -340
 Byggnad och mark 4 -2 732 -2 070
 Inventarier, verktyg och installationer 5 -380 -424
   -26 219 -24 088

Rörelseresultat  12 979 14 911

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter  0 0
Räntekostnader, Borås Stad  -881 -845
   -881 -845

Resultat efter finansiella poster  12 098 14 066
 
Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond  50 50
Lämnat koncernbidrag    -12 148 -14 116
   -12 098 -14 066
   
Resultat före skatt  0 0 
  
Skatt på årets resultat 7 -57 38

Årets resultat  -57 38
 

RESULTATRÄKNING
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 Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  
Byggnad och mark 4 50 984 44 339
Inventarier, verktyg och installationer 5 1 055 1 242
Pågående nyanläggningar 6 2 568 1 281 
Materiella anläggningstillgångar  54 607 46 862

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran  930 920
   930 920

Summa anläggningstillgångar  55 537 47 782

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  6 408 5 534
Fordringar koncernföretag  30 32
Skattefordran  484 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8    1 138 1 098
Summa kortfristiga fordringar  8 060 7 223
     
  
Kassa och bank  0 0

Summa omsättningstillgångar  8 060 7 223

Summa tillgångar                      63 597 55 005

 

BALANSRÄKNING
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 Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (900 aktier)  900 900
Reservfond  180 180
   1 080 1 080
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  5 875 5 837
Årets resultat  -57 38
    5 818 5 875

Summa eget kapital  6 898 6 955

Obeskattade reserver  
Periodiseringsfonder 9 0 50
Summa obeskattade reserver  0 50

Avsättningar  
Avsättningar för pensioner 10 2 665 2 770
Summa avsättningar  2 665 2 770

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad 11, 12 20 193 24 104
Summa långfristiga skulder  20 193 24 104

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  671 374
Skulder till koncernföretag  48 70
Reverslån till Borås Stad  11 15 000 0
Skulder till Borås Stad        13 916 15 238
Övriga skulder  662 1 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 544 3 498
Summa kortfristiga skulder  33 841 21 126

Summa eget kapital och skulder  63 597 55 005
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EGET KAPITAL
 Belopp i tkr  

  Aktie- Reserv- Balanserad Årets Summa
  kapital fond vinst resultat eget kapital

Ingående balans per den 1 januari 2017 900 180 5 871 -34 6 917

Vinstdisposition   -34 34 0

Årets resultat    -38 38

Utgående balans per den 31 december 2017 900 180 5 837 38 6 955

  Aktie- Reserv- Balanserad Årets Summa
  kapital fond vinst resultat eget kapital

Ingående balans per den 1 januari 2018 900 180 5 837 38 6 955

Vinstdisposition   38 -38 0

Årets resultat    57 -57

Utgående balans per den 31 december 2018 900 180 5 875 -57 6 898
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KASSAFLÖDESANALYS
 Belopp i tkr   2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster                                                                                         12 098 14 066
Förändring avsättning  -105 -120
Avskrivningar  3 112 2 834
   15 105 16 780

Betald inkomstskatt  -40 -111

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 15 065 16 669

Kassaflöde från förändring av rörelseresultat
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  -866 -3 375
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder  -315 244

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 884 13 538

Investeringsverksamheten
Investering i maskiner och inventarier  -193 -423
Investering i byggnader  -3 898 -533
Investering i mark  -6 766 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 857 -956

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag  -14 116 -14 424
Långfristiga skulder  11 089 1 842

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -13 884 -13 538

Årets kassaflöde  0 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen. 

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriser och utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats 
och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas 
endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att 
anskaffningsvärdet för densamma  kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträk-
ningen i den period då de uppkommer.

Om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstill-
gångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnads-
förs 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. Avskriv-
ning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan 
tas i brud. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperiod 
uppskattas till:

Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år 
Parkeringshus 33 år
Markparkeringsanläggningar 10 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs 
mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändras väsentligt jämförs med uppskatt-
ningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar 
bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens 
eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas 
framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller 
när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från använd-
ningen eller utrangering/avyttring av tillgången eller kompo-
nenten. 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 uppkom-
mer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent 
tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen 
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dess 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 återvin-
ningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.

Intäkter, pensioner och inkomstskatter
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas vid upplåtelse av parke-
ringsplatser.                         
         
I de fall hyreskontrakt ligger till grund för en upplåtelse har 
parkeringsavgifterna periodiserats. Detta innebär att 
parkeringsavgifter inbetalda i förskott redovisas som 
förutbetald hyra. Intäkterna redovisas som intäkt när följande 
villkor är uppfyllda; intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som 
bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, 
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och de utgifter som uppkommit eller som förväntas upp-
komma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.  
   
Anställdas pensioner säkerställs genom premiebetalning. 
Kapitalvärdet av företagets utfästelse att i framtiden utbetala 
pension till tidigare VD har beräknats enligt försäkringstek-
niska grunder av Kommunernas Pensionsanstalt. 
Bolaget tillämpar BNF 2000:1 Inkomstskatter. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt tidigare kallad 
betald skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseen-
de aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. Uppskjuten skatt tidigare kallad latent 
skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli 
utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansda-
gen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver. 
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporä-
ra skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden.

Leasingavtal
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförts 
linjärt över leasingperioden, såvida inte annat systematiskt 
sätt bättre återspeglar användares ekonomiska nytta över 
tiden.

Inköp och försäljning mellan bolagen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
2,7 % av inköpen och 0,3 % av försäljningen andra bolag 
inom den bolagsgrupp bolaget tillhör.



18   Årsredovisning 2018 – Borås kommuns Parkerings AB 

NOTER
 Not 1 Leasingavtal – leasetagare 

  2018 2017
Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 463 455

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal
Skall betalas inom 1 år 477 463
Skall betalas inom 1 – 5 år 954 116
Skall betalas senare än 5 år 0 0

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka 
redovisas som operationella leasingavtal:
Bolaget hyr sina kontorslokaler av Borås Kyrkliga Samfällighet 
med en uppsägningstid om 9 månader före 2019-04-01, därefter 
förlängs avtalet med 3 år. Bolaget hyr en kaffemaskin av Beans in 
Cup AB från 2018-11-15 och avtalet löper på 3 år.

Belopp i tkr

 Not 2 Anställda och personalkostnader samt  
  ersättningar till styrelse och revisorer 

  2018 2017

Medeltalet anställda 17 17
varav män 10 11

Löner, andra ersättningar och 
 sociala kostnader
Styrelse och vd
Löner och andra ersättningar 849 883
Sociala kostnader 518 496
(varav pensionskostnader) (251) (218)
(varav pensionskostnader tidigare vd) (42) (16)
  1 367 1 379
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 5 180 5 205
Sociala kostnader 1 916 1 891
(varav pensionskostnader) (312) (273)
  7 096 7 096
Samtliga
Löner och andra ersättningar 6 029 6 088
Sociala kostnader 2 434 2 387
(varav pensionskostnader) (563) (491)
  8 463  8 475

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Styrelsen består 
av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, varav fem män.

Utfästelser för pension eller avgångsvederlag för vd finns ej.

Sjukfrånvaro 2018-01-01 – 2018-12-31
Sjukfrånvaro redovisas för hela året 2018. 
Sammanlagd sjukfrånvaro av totalt antal arbetade timmar: 5,76 %.
Sjukfrånvaro över sextio dagar av total sjukfrånvaro: 44,32 %.  
Uppgifter om sjukfrånvaro lämnas endast för grupper där  
respektive grupp överstiger tio personer.
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 Not 3 Arvode till revisorer 

  2018-12-31 2017-12-31

Deloitte revision 38 25
Deloitte övrigt 11 45

 Not 4 Byggnader och mark

  2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 69 064 68 567  
Årets inköp 9 377 497
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 441 69 064

Ingående avskrivningar -24 725 -22 655
Årets avskrivningar -2 732 -2 070
Utgående ackumulerade avskrivningar -27 457 -24 725

Redovisat värde vid periodens slut 50 984 44 339 
 
Taxeringsvärde fastigheter 30 160 30 160
Varav byggnad 20 168 20 168

 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
  
  2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 456 15 033
Inköp 193 423
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 649 15 456

Ingående avskrivningar -14 214 -13 790
Årets avskrivningar -380 -424
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 594 -14 214

Redovisat värde vid periodens slut 10 055 1 242

 Not 6 Pågående nyanläggningar 

  2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 281 1 245
Inköp 1 287 36
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 568 1 281

 Not 7 Skatt på årets resultat 

  2018 2017

Aktuell skattekostnad -38 -10
Korrigering av föregående års skatt -29 -19   
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  10 67                 
Total redovisad skattekostnad -57 38

 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald hyra  118 116
Arrende hyra externt 90 110
Övriga poster 930 872
  1 138 1 098

 Not 9 Periodiseringsfonder
 
  2018-12-31 2017-12-31

Avsatt tax 13 0 50
  0 50

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 0 (11) tkr.

 Not 10 Avsättning för pensioner 

  2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 2 770 2 890
Årets förändring -105 -120
Utgående balans 2 665 2 770

Av detta är 2 338 (2 459) pensionsåtagande för tidigare vd.

Belopp i tkr
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Belopp i tkr

Borås den 18 februari 2018

Micael Svensson Daniel Swedengren Ann-Christin Carlbom
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

Elvy Ekström Kent Gustavsson Rose-Marie Liljenby Andersson                                                       
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot               

Gunvor Olausson Birgitta Neugebauer 
Styrelseledamot Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor

 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  2018-12-31 2017-12-31

Personalkostnader 751 873
Förutbetalda hyror 1 202 1 362
Övrigt 1 591 1 263
  3 544  3 498

 Not 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Bolaget har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.
 

NOTER
 Not 11 Långfristiga skulder

  2018-12-31 2017-12-31

Avser andel i koncernkonto hos Borås Stad 35 193 24 104
Beviljad outnyttjad kredit uppgår till 93 807 104 896
Allt förfaller inom fem år.

 Not 12 Derivat och finansiella instrument  

Företaget innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar. 
Det verkliga värdet för dessa derivat uppgår till ett totalt belopp 
om -305 tkr.
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GRANSKNINGSRAPPORT  
FÖR ÅR 2018

Jag, Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2018. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets  
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig då bolaget inte har upprättat 
någon riskanalys eller internkontrollplan. Detta är ett förbättringsområde inför 2019

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2018. 

Borås den 19 februari 2017

Lennart Gabre

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB org nr 556062-1640
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REVISIONSBERÄTTELSE
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FASTIGHETSBESTÅND

Vid utgången av 2018 ägde IBAB fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås.

Totalyta Varav outhyrt
(ej mark) per 2018-12-31

Borås Vulkanus 16 Fabriksgatan 12 / Bryggaregatan 15,17 14 927 m² 513 m²

Borås Ryavallen 5 Ålgårdsvägen 7 280 m² 0 m²

Borås Hästen 3 Olovsholmsgatan 32 / Flemminggatan 3 5 828 m² 57 m²

Borås Vinddraget 4 Bussgatan (mark)

SUMMA 28 035 m² 570 m²

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB org.nr 556547-5646, som i sin tur ägs av Borås Stad. 
Bolaget har sitt säte i Borås.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ledamöter: ordförande Magnus Johansson (S), vice ordförande Björn Bergquist (M), styrelseledamot Hasse 
Brännmar (S), styrelseledamot Petri Pitkänen (S) och styrelseledamot Lennart Malmerfors (KD). Suppleanter: Harry 
Kettil (S), Lars Erik Hake (S), Kjell Högström (S), Dennis Jernkrook (M) och Ulf Landegren (C).

VERKSAMHET

Företagets uppgift är att förvärva, hyra ut, anpassa och försälja 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 
vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. Bolagets 
verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har ingen 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

IBAB äger dotterbolaget Eolus 6 AB som har projekt Borås Kongresscenter (fastighet Borås Eolus 6).
Borås Kongress invigdes av Kommunfullmäktiges ordförande 2018-11-20. Vid invigningen överlämnade IBAB:s 
styrelse ordförande en symbolisk nyckel till styrelse ordförande i Akademiplatsen AB. Projektet kommer hålla sig 
inom den fastlagda budgeten på 210 mnkr.

Nytt dotterbolag Borås Lokaltrafik AB (BLAB)
Aktieöverlåtelse mellan Borås Stad och Industribyggnader i Borås AB avseende aktierna i Borås Lokaltrafik AB. 
Samtliga aktier i Borås Lokaltrafik AB överläts 2018-04-30 till Industribyggnader i Borås AB , i enlighet med 
upprättat aktieöverlåtelseavtal.

2018 har varit resultatmässigt bra verksamhetsår för IBAB.

IBAB är ett aktivt bolag med många intressanta projekt att arbeta med nu och i framtiden.
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MILJÖREDOVISNING

IBAB:s solcellsanläggning på fastigheten Olovsholmsgatan 32:s tak, i centrala Borås, producera vid optimal drift c:a 
46 MWh per år och användas som referens för kommande satsningar i IBAB:s övriga fastighetsbestånd.  IBAB 
räknar med att satsningen på solcellsanläggningar i framtiden skall ge lönsamhet både när det gäller miljö och 
ekonomi. Solcellsanläggningen var på plats under våren 2017.

Bolaget har tillvalet Borås Stad Bra Miljöval El. Energistatistik lokaler 2018. A-temp (invändig golvarea värmt till 
mer än 10 C, exkl. varmgarage) för 26 583 m² (26 583 m²). Fjärrvärmeanvändning 1388 MWh (1348 MWh) och 
elanvändning 894 MWh (904 MWh) för bolagets abonnemang. Summa energianvändning 2282 MWh (2252 MWh) 
för bolagets abonnemang.  

FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDEN

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

Under 2019 budgeterar bolaget att redovisa ett positivt rörelseresultat.

FASTIGHETSFÖRVÄRV/NYBYGGNATION

Under 2018 har bolaget investerat för 1,7 mnkr (0,8 mnkr).

FASTIGHETSUNDERHÅLL

På det befintliga fastighetsbeståndet har under 2018 utförts planerat underhåll med 0 tkr (0,4 mnkr).
Härutöver tillkommer löpande underhåll med 0,4 mnkr (1,2 mnkr).

OMSÄTTNING/RESULTAT

Under året minskade övriga förvaltningsintäkter med 0,6 mnkr jämfört med föregående år och övriga externa 
kostnader minskade med 1,5 mnkr. Dessa minskaningar beror främst av hyresgästanpassningar på fastigheten Borås 
Hästen 3, som genomfördes år 2017. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader har ökat med 1,1 mnkr 
jämfört med föregående år.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR

Standarden på tillgänglighet är enligt Västra Götalandsregionens krav på alla fastigheter.

Sida 3 (18)



NYCKELTAL
Redovisade i tusental kronor.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomiska nyckeltal

STORLEK
Omsättning 20 330 15 787 32 291 28 719 30 283 29 579 
Balansomslutning 155 485 244 525 227 938 192 730 184 865 180 516 
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 

BETALNINGSFÖRMÅGA
Kassalikviditet 12% 6% 2% 17% 5% 5%

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA
Soliditet 35% 23% 27% 34% 40% 43%

LÖNSAMHET
Resultat efter finansiella poster 39% 30% 339% 321% 875% 711%
Räntabilitet på totalt kapital 4% 2% 6% 7% 7% 8%
Räntabilitet på eget kapital 9% 6% 18% 17% 15% 16%
Resultatmarginal 52% 42% 413% 392% 1045% 820%

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet 8% 5% 1% 2% 1% 1%

Övriga nyckeltal

Antal fastigheter 4 4 4 4 4 4
Antal kvadratmeter lokalyta 26 393 m² 28 035 m² 28 035 m² 28 035 m² 28 035 m² 28 035 m²
  - varav outhyrt vid årets utgång 664 m² 857 m² 582 m² 570 m² 570 m² 570 m²

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 54 698 223 kr
Årets resultat 1 824 260 kr

56 522 483 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 56 522 483 kr
Koncernbidrag har lämnats med 8 000 tkr.

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

2018 2017
RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning
Hyresintäkter 1 27 222 27 318 
Övriga förvaltningsintäkter 2 2 357 2 965 

Summa intäkter 29 579 30 283 

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 3 -8 678 -10 130 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 4 -6 791 -6 824 

Rörelseresultat 14 110 13 329 

Resultat från finansiella poster 14
Ränteintäkter 10 5 
Räntekostnader -1 882 -2 170 

Resultat efter finansiella poster 12 238 11 164 

Bokslutsdispositioner 16 -10 266 -9 039 

Resultat före skatt 1 972 2 125 

Skatt på årets resultat 5 -148 -470 

ÅRETS RESULTAT 1 824 1 655 
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BALANSRÄKNING (tkr) NOT

2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar 6 1 691 0 
Byggnader och mark 7 125 446 129 593 
Inventarier 8 50 252 52 896 

177 389 182 489 
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 9 1 405 1 100 
Summa anläggningstillgångar 178 794 183 589 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 29 21 
Fordringar hos Borås stad 38 12 
Fordringar hos koncernbolag 410 3 
Övriga kortfristiga fordringar 28 14 
Aktuell skattefordran 969 969 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 248 257 

Summa kortfristiga fordringar 1 722 1 276 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 722 1 276 

SUMMA TILLGÅNGAR 180 516 184 865 
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BALANSRÄKNING (tkr) NOT

2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Aktiekapital  (2 250 aktier) 2 250 2 250 
Reservfond 500 500 

2 750 2 750 
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 54 698 53 043 
Årets resultat 1 824 1 655 

56 522 54 698 
Summa eget kapital 59 272 57 448 

OBESKATTADE RESERVER 11
Periodiseringsfonder 179 179 
Ackumulerade överavskrivningar 23 595 21 329 

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld 12 4 326 4 178 

SKULDER
Långfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 10 56 627 78 041 
Summa långfristiga skulder 56 627 78 041 

Kortfristiga skulder
Skulder till Borås Stad 10 23 376 18 156 
Skulder till koncernbolag 8 445 1 892 
Skulder till övrig koncern 16 10 
Leverantörsskulder 3 120 452 
Övriga kortfristiga skulder 813 972 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 13 747 2 208 

Summa kortfristiga skulder 36 517 23 690 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 180 516 184 865 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (tkr)

Aktie- Reserv- Överkurs-

kapital fond fond

Ingående balans per 1 januari 2018 2 250 500 0 53 043 1 655 57 448
Disposition av föregående års resultat 1 655 -1 655 0
Årets resultat 1 824 1 824

2 250 500 0 54 698 1 824 59 272

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

Summa 
eget 

kapital

Utgående balans per 31 december 2018

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 12 238 11 164 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 6 791 6 824 
Betald inkomstskatt 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 19 029 17 988 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -446 2 137 
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 6 334 8 984 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 917 29 109 

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag 0 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -305 -300 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 691 -796 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 996 -1 096 

Finansieringsverksamheten
Upptagna/lösta lån -21 414 -22 088 
Lämnade/erhållna koncernbidrag -1 507 -5 925 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 921 -28 013 

Årets kassaflöde 0 0 
Likvida medel vid årets början 0 0 
Likvida medel vid årets slut 0 0 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

2018 2017

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 10 5 
Erlagd ränta -1 882 -2 170 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 
Av- och nedskrivningar av tillgångar 6 791 6 824 

6 791 6 824 

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

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 är 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 har omedelbart kostnadsföras 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

Resultat efter
finansiella poster: Resultat efter finansiella poster/omsättningstillgångar

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/omsättningstillgångar

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.
IBABs 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 kr avser 22,0% (15,2%) 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.

Sida 13 (18)



Not 1 Hyresintäkternas fördelning per fastighet:

2018 2017
Borås: Totalhyra Hyresbortfall Netto Totalhyra Hyresbortfall Netto
Vulkanus 16 17 025 563 16 462 16 859 526 16 333 
Hästen 3 5 815 84 5 731 5 664 89 5 575 
Ryavallen 5 4 617 0 4 617 5 006 0 5 006 
Övrigt 412 0 412 404 0 404 

Totalt: 27 869 647 27 222 27 933 615 27 318 

Not 2 Övriga förvaltningsintäkter per fastighet
2018 2017

Borås Vulkanus 16 482 508
Borås Hästen 3 209 201
Borås Ryavallen 5 451 428
Hyresgästanpassningar, övrigt 1 215 1 828
Totalt: 2 357 2 965

Förvaltningsintäkter avser debiterade kostnader för uppvärmning samt fastighetsskatt. Värme i 
fastigheten Vulkanus 16 ingår i hyran och redovisas därför inte separat.

Not 3 Övriga externa kostnader
2018 2017

Material och tjänster 4 820 4 170 
Underhållskostnader 926 3 170 
Taxebundna kostnader 1 141 1 073 
Uppvärmning 1 046 1 023 
Fastighetsskatt 567 567 
Övriga externa kostnader 178 127 
Summa 8 678 10 130 

Styrelsearvoden och arvode till revisorer

Ersättningar till styrelsen 2018 uppgår till 136 tkr (133 tkr). Styrelsen har haft åtta sammanträden
under 2018.

Ersättning till Deloitte AB och kommunrevisionen.

2018 2017
Revisionsarvode 16 16 
Revisionsarvode Kommun-
revision 26 22 
Övriga uppdrag 0 0 
Summa 42 38 

Könsfördelning inom företagsledning

Företagets styrelse består av 5 personer varav 0% är kvinnor.

Inga anställda har funnits i bolaget under året. Genom avtal tillhandahåller och fakturerar
Lokalförsörjningsnämnden Borås Stad och Borås Lokaltrafik AB verkställande direktör,
administration och teknisk förvaltning. 
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Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2018 2017
Inventarier 2 644 2 677 
Byggnader 4 094 4 094 
Markanläggningar 53 53 
Summa 6 791 6 824 

Not 5 Skatt på årets resultat
2018 2017

Uppskjuten skatt 148 470
Skatt på årets resultat 148 470

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 1972 2125
Skatt beräknad med skattesats (22 %) 434 468
Skatteeffekt av bokföringsmässiga  
avskrivningar på byggnader 900 900
Skatteeffekt av skattemässiga 
avskrivningar på byggnader -1342 -1370
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 148 470
Övriga ej avdragsgilla kostnader 8 2
Summa 148 470

Årets redovisade skattekostnad 148 470

Not 6 Pågående nyanläggningar
2018-12-31 2017-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde 0 0 
Fastigheter under byggnation 1 691 0 
Utgående ack. anskaffningsvärde 1 691 0 

Not 7 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärde 212 573 212 573 
Nyanskaffningar 0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärde 212 573 212 573 

Ingående ackumulerade avskrivningar 82 980 78 833 
Årets avskrivningar 4 147 4 147 
Utgående ackumulerade avskrivningar 87 127 82 980 

Redovisat värde 125 446 129 593 

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
2018-12-31 2017-12-31

Redovisat värde 127 137 129 593 

Verkligt värde 474 000 474 000 

Beräkning av verkligt värde
Marknadsvärdering 2017-10-23 - 2017-10-24 av IBAB:s fastigheter utförd av
en oberoende värderingsman.
Bolaget anser att marknadsvärderingen även är rimlig för 2018 beaktat prisutvecklingen under året.

Taxeringsvärden
2018-12-31 2017-12-31

Byggnader 43 245 43 245 
Mark 16 002 16 002 
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Not 8 Inventarier
2018-12-31 2017-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde 90 496 89 700 
Nyanskaffningar 0 796 
Utgående ack. anskaffningsvärde 90 496 90 496 

Ingående ackumulerade avskrivningar 37 600 34 923 
Årets avskrivningar 2 644 2 677 
Utgående ackumulerade avskrivningar 40 244 37 600 

Redovisat värde 50 252 52 896 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag:
Eolus 6 AB org.nr 559009-9965
Borås Lokaltrafik 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 1451 91 
556043-2246 Borås 1360 81 

Villkorat aktieägartillskott har totalt lämnats med 1 000 tkr till Eolus 6 AB.
Köpt Borås Lokaltrafik AB den 30 april 2018.

Årets förändring Bokfört värde
Ingående balans 1 100
Köp 305
Utgående balans 1 405

Not 10 Skuld till Borås Stad
Koncernkonto Borås Stad 2018-12-31 2017-12-31
Beviljad outnyttjad kredit 28 373 46 959 
Skuld 16 627 23 041 
Summa 45 000 70 000 

2018-12-31 2017-12-31
Förfallotidpunkt 1 - 2 år från balansdagen 20 000 15 000 
Förfallotidpunkt 2 - 5 år från balansdagen 20 000 40 000 
Förfallotidpunkt efter 5 år från balansdagen 16 627 23 041 
Summa 56 627 78 041 

Bolaget har räntederivat uppgående till 55 000 tkr (nominellt belopp). Marknadsvärdet på 
utestående swappar beräknas till - 2 276 tkr per 2018-12-31. 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.
Bolagets totala skuld (lån och koncernkonto Borås Stad) till Borås Stads internbank var 71 
627 tkr per 2018-12-31.

Beviljad kreditlimit på koncernkonto 45 000 tkr 2018-12-31. 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 11 Obeskattade reserver
2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond tax 14 179 179 
Ackumulerade överavskrivningar 23 595 21 329 
Summa 23 774 21 508 

Not 12 Uppskjuten skatteskuld
2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skatteskuld avseende skillnaden 
mellan fastigheternas redovisade och 
skattemässiga värden 4 326 4 178 
Summa 4 326 4 178 

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6 % (22 %).

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyresintäkter 14 1 462 
Fastighetsskatt 567 567 
Upplupna adm. och förvaltningskostnader 166 179 
Totalt 747 2 208 

Not 14 Övriga ränteintäkter och räntekostnader

Av totala ränteintäkter avser 0 tkr (0 tkr) koncernbolag och av totala räntekostnader 
avser 1 882 tkr (2 170 tkr) koncernbolag.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda försäkringskostnader 178 175 
Övriga förutbetalda kostnader 70 82 
Totalt 248 257 

Not 16 Bokslutsdispositioner
2018-12-31 2017-12-31

Förändring överavskrivningar -2 266 -8 532 
Erhållna koncernbidrag 0 0 
Lämnade koncernbidrag -8 000 -507 
Totalt -10 266 -9 039 

Not 17 Operationella leasingavtal - leasegivare

Framtida leasingavtal (hyreskontrakt) 2018 2017
förfaller enligt följande:
Inom 1 år 27 413 26 948 
1-5 år 101 845 104 573 
Senare än 5 år 22 979 43 780 
Totalt 152 237 175 301 

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 27 318 tkr (26 970 tkr). Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
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Not 18 Upplysningar om närstående

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

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Borås den 4 mars 2019 

Magnus Johansson (S) Björn Bergquist (M) Hasse Brännmar (S)
Ordförande Vice Ordförande Styrelseledamot

 

Petri Pitkänen (S) Lennart Malmerfors (KD) Lars Nordin
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den                 2019

Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen.
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Borås Energi och Miljö AB

556527-5590

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolagets tf VD Anna Johansson, tillika ekonomichef slutade under april månad sedan ny VD rekryterats. Peter Maksinen 

tillträdde som VD 1 mars 2018.

Under december månad 2017 så beslutades det att Borås Waste Recovery skall läggas ned under första halvåret 2018. 

Slutgiltigt beslut togs på bolagsstämman i mars 2018. Evelina Pirs utsågs som likvidator för BWR och en 

avgångsredovisning per 2018-04-11 har upprättats.

Bolagets avtal med Borås Lokaltrafik om att leverera fordonsgas till Borås stads busstrafik gick ut per den sista mars 

2017. Under 2018 har en ny strategi för avsättning av biogasen och en plan har tagits fram.

Bolagets styrelse beslutade under 2016 att bygga en ny ledning med avlopp och därmed samförlägga en ledning med 

fjärrvärme till Fristad. Det är en investering på 120 mnkr som påbörjades under 2017. Ledningarna beräknas vara klara 

våren 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Under 2018 har fortsatt byggnation av det nya avloppsreningsverket pågått och togs i provdrift enligt plan i maj 2018.   

Byggnationen av det nya kraftvärmeverket har fortsatt under hela 2018. Under december månad tändes pannorna för 

första gången och provdrift är planerad till mars 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hela EMC projektet hade per den 31/12 2018 en upparbetad kostnad på 3 062 mnkr. Det har även, vid 

investeringsbeslutet, beslutats att finansieringen av reinvesteringarna i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk 

ska gå igenom Borås Stads internbank. Projektet skall lånefinansieras till 100%. Under projektets gång kommer 

räntebindning och kapitalbindning att genomföras i intervaller, detta i samråd mellan bolaget och internbanken.  Under 

året har två nya fasta upplåningar genomförts med 250 mnkr per lån. Totalt har bolaget lånat 2 250 mnkr för detta 

specifika projekt.

Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, organisationsnummer 556527-5590, får 

härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

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. 

Bolaget har tidigare haft  ett vidgat uppdrag att delta i och utföra internationella projekt i syfte att föra ut ”know-how”.  

Denna verksamhet har bedrivitss sedan 2014 i det helägda dotterbolaget Borås Waste Recovery. Beslut har fattats att 

likvidera Borås Waste recovery AB under 2018. 

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordningen angivna 

kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

I mars månad 2018 så omvandlades alla swappar till reverslån mot internbanken. Vid årsskfitet 2018 så återstod 300 

mnkr.  Av dessa är 50 mnkr upptagna som en kortfristig skuld då dessa förfaller under 2019, resten 250 mnkr ligger som 

en långfristig skuld.

Bolagets styrelse har under året beslutat att titta på ett nytt sorteringssystem för fastighetsnära insamling. En pilot har 

under hösten utförts i utvalda testområden.
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Borås Energi och Miljö AB

556527-5590

Organisation och personal

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 så har VA-fonden börjat att lösas upp from juli månad 2018. Ingen ytterligare avsättning till VA-fonden 

kommer att göras.                             

Posten pågående investeringar ökar i takt med att det nya kraftvärmeverket och avloppsreningsverket byggs. 

Nybyggnationen står för 1 248 mnkr av den totala posten på 1 364 mnkr gällande pågående investering. I posten ingår 

en nedskrivning på 450 mnkr gällande EMC-projektet som gjordes 2017 gällande Energi. Resterande 116 mnkr består 

av bolagets övriga beslutade nätreinvesteringar och övriga investeringar enligt bolagets budget och handlingsplaner.

Marknad

Under året har bolaget satsat på olika former av kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet med 

kommunikationen är att motivera och engagera invånarna än mer i stadens miljöarbete. Bolaget har bland annat 

arrangerat öppet hus på miljöanläggningen Sobacken. Under Kretsloppsveckan i september visade bolaget upp stora 

delar av sitt och stadens miljöarbete genom föreläsningar, utställningar, kretsloppis samt öppet hus på Sobacken. 

Bolaget har också fortsatt arbetet med Prisdialogen med fjärrvärmekunderna. 

 

Bolaget försöker hela tiden utveckla kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat genom att aktivt arbeta 

med hemsidan, sociala medier och genom fysiska möten med boråsarna.  Detta för att få delaktighet i miljöarbetet som 

syftar till en fossilbränslefri och hållbar kretsloppsstad.   

Omsättning och resultat

Fjärrvärmeleveransen under 2018 blev totalt 597,8 GWh (612) . En minskning från föregående år samt lägre än budget. 

Vi har under året haft varmare temperaturer än budget.

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2018 varit lägre än 2017. Den totala volymen till försäljning uppgick till 864 

kNm3 (1 491 kNm3). Detta beror på att bolaget inte längre har avtal angående försäljning av fordonsgas till bussar, 

lokaltrafiken i Borås Stad från april 2017. Ca 65 % av försäljningen har tidigare gått till  busstrafiken medan resten tankas 

på bolagets publika stationer Åhaga, Hulta och Gässlösa samt till bolagets egna insamlingsfordon.

Medelantalet anställda uppgick under året till 315 (311) personer. Övriga uppgifter om anställda och personalkostnader 

framgår av not 4.

Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 963 (937) mnkr. Bolaget har haft något lägre försäljning av fjärrvärme i 

jämförelse med föregående år. Intäkter för mottaget avfall för förbränning har ökat i jämförelse med föregående år. Totala 

elintäkter i bolaget har varit något högre än föregående år. Detta beror på högre elpriser. Intäkter för VA har ökat 

beroende på årets taxeökning samt att mängden försäljning av vatten är något mer än föregående år. Posten för övrig 

energiverksamhet har ökat där den ingående Vattenkraften visar på högre intäkter på grund av högre elpriser. Intäkterna 

för biogasen är lägre än fg år pga av tappet av busstrafiken i april 2017.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58,9 (-298,1) mnkr.  Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 61,1 (-353) mnkr, 

för övrig energiverksamhet till 11,0 (8,1) mnkr, för Biogas till - 11,0 (- 4,5) mnkr, för VA-verksamheten till 2,9 (42,0) mnkr 

och för övrig avfallshantering till 19,1 (24,3) mnkr, övrigt och gemensamt - 24,2 (-15,0) mnkr. 
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Internkontroll

Bolaget kommer under 2019 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 det kommande året kommer fokus att vara:

• Att ta det nya kraftvärmeverket på Sobacken i drift

• Att ta fram strategier för nytt insamlingssystem.

• Att fortsätta att utveckla den framtida drifts- och underhållsorganisationen.

• Att fortsätta arbetet med att utveckla organisationen för att ta hand om de nya anläggningarna.

• Utveckla infrastrukturerna med hjälp av fjärrvärmens möjligheter                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           

En utmaning inför 2019 är att fortsätta arbetet med att hitta en miljömässig och ekonomisk fördelaktig användning av den 

rågas, som vi tidigare uppgraderade till fordonsgas för att förse busstrafiken med bränsle.

                                                                                                                                                                                                             

Planerade åtgärder förväntas bidra till att minska samhällets miljöpåverkan av fossila utsläpp samt ge effektiviseringar i 

bolagets verksamhet och åstadkomma än högre tillgänglighet av de ingående delarna i den viktiga infrastrukturen. 

Bolagets affärssplaner beskriver utveckling och inriktning av verksamheten för de kommande fem åren.

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget genomförde under 2018 tester och uppföljning av internkontroll tillsammans med KPMG och redovisade 

resultatet på styrelsemöte i mars. Därefter har fokus legat på upprättande och införande av riskpolicy.

Risker i bolagets verksamhet sammanhänger främst med priser på bränslen och el, volymrisker till följd av 

väderutveckling samt driftsättning EMC. 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 inte avtala mer än ett år i taget.                                                                                                                                                                                                                                                          

Inom bolaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstiftning, skatteutveckling och konkurrenssituation. Ledning och 

styrelse genomför årligen risk- och möjlighetsanalyser av verksamheten. Under 2018 har en riskpolicy utarbetats och 

godkänts av styrelsen för att säkerställa hantering och transparens av risker.                                 
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Miljöpåverkan

Flerårsöversikt* 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 963 210 937 067 918 547 938 384 878 918
Balansomslutning (tkr) 4 639 131 3 554 154 2 655 028 1 870 036 1 753 301
Resultat efter finansiella poster (tkr) 58 943 -298 077 59 725 75 760 45 758
Årets resultat (tkr) -6 525 -351 249 12 7 399
Investeringar 1 605 059 224 215 125 644 215 786 99 293
Resultatmarginal (%) 8,7% -30,1% 8,5% 10,5% 8,6%
Avkastning på totalt kapital (%) 1,8% -7,9% 3,0% 5,3% 4,3%
Avkastning på eget kapital (%) 11,9% -65,5% 22,0% 30,1% 21,4%
Soliditet (%) 10,7% 12,8% 10,2% 13,4% 12,2%
Antal anställda 315 311 225 220 222

*Se not 23 för nyckeltalsdefinitioner

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 99 110 824 kr

Årets resultat -6 525 201 kr
92 585 623 kr

disponeras så att

till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie) 0 kr

i ny räkning överföres 92 585 623 kr
92 585 623 kr

Bolaget upprättar årligen ett klimatbokslut som visar hur vi genom våra tjänster påverkat klimatet. 

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 3,1% för 2018.

Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Sobacken är det största. Produktion av dricksvatten 

sker enligt livsmedelsverkets regler.  

Bolaget har ett  aktieinnehav till 100% i Borås Waste Recovery AB med organisationsnummer 556960-7715.  

Aktiekapitalet på ursprungligen 500 tkr skrevs under 2015 ned till 0 mnkr.  Antal aktier är 500 000. 

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. 
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Resultaträkning (tkr)

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

Nettoomsättning 1 963 210 937 067
Aktiverat arbete för egen räkning 19 872 18 892
Övriga rörelseintäkter 3 372 2 714

986 454 958 673

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -206 449 -176 299
Övriga externa kostnader 2,3 -353 941 -294 028
Personalkostnader 4 -204 527 -190 517
Avskrivningar och nedskrivningar

av materiella och immateriella anläggningstillgångar `9,10,11,12 -138 199 -580 220
Övriga rörelsekostnader -22 -167

-903 139 -1 241 231

Rörelseresultat 83 315 -282 558

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 589 465
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -24 960 -15 984

-24 372 -15 519

Resultat efter finansiella poster 58 943 -298 077

Bokslutsdispositioner 7 -59 202 -152 172
Resultat före skatt -259 -450 249

Skatt på årets resultat 8 -6 267 99 000

Årets resultat -6 525 -351 249
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Balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 207 159 171 457
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 2 630 108 1 201 702

Inventarier, verktyg och installationer 11 26 096 23 344
Pågående nyanläggningar 12 1 364 367 1 729 071

4 227 731 3 125 574

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 13 92 734 99 000

Andelar i koncernföretag 14,15 0 0

92 734 99 000

Summa anläggningstillgångar 4 320 464 3 224 574

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier 12 994 11 145

Råvaror och förnödenheter 29 574 14 901
42 568 26 046

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 156 282 165 282
Koncerninterna fordringar 28 411 22 778
Skattefordringar 3 255 2 836
Övriga fordringar 63 951 96 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 21 994 16 242

273 892 303 505

Kassa och bank 2 206 29
Summa omsättningstillgångar 318 666 329 580

SUMMA TILLGÅNGAR 4 639 131 3 554 154
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Balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 aktier) 10 000 10 000
Reservfond 40 000 40 000

50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -350 889 360

Aktieägartillskott 450 000 450 000

Årets resultat -6 525 -351 249

92 586 99 111

Summa eget kapital 142 586 149 111

Obeskattade reserver 17 452 982 391 833

Avsättningar

Avsättningar till investeringsfond och deponi 18 226 419 232 929
226 419 232 929

Långfristiga skulder

Reverslån Borås Stad 19 2 500 000 2 050 000

Checkräkningskredit Borås Stad 20 756 225 277 759
Förutbetalda anslutningsavgifter 110 322 95 154

3 366 547 2 422 912

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 281 469 193 494
Koncerninterna skulder 89 421 88 164
Övriga skulder 11 874 12 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 67 834 62 770

450 597 357 369

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 639 131 3 554 154

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital

Aktie- Reservfond Balanserad Årets Summa eget
kapital vinst/förlust resultat Kapital

Ingående balans 2017-01-01 10 000 40 000 348 12 50 360

Disposition av föregående 

års resultat 0 0 12 -12 0

Årets resultat 0 0 0 -351 249 -351 249

Transaktioner med ägare:

Aktieägartillskott 0 0 450 000 0 450 000

Utgående balans 2017-12-31 10 000 40 000 450 360 -351 249 149 111

Ingående balans 2018-01-01 10 000 40 000 450 360 -351 249 149 111

Disposition av föregående 

års resultat 0 0 -351 249 351 249 0

Årets resultat 0 0 0 -6 525 -6 525

Transaktioner med ägare:

Aktieägartillskott 0 0 0

Utgående balans 2018-12-31 10 000 40 000 99 111 -6 525 142 586

Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Kassaflödesanalys
2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 83 315 -282 558
Avskrivningar och nedskrivningar 138 199 580 220
Avsättning deponi -2 883 -1 642

218 631 296 020

Erhållen ränta 589 465
Erlagd ränta -24 960 -15 984
Betald inkomstskatt -419 -1 511
Kassaflöde från den löpande verksamheten 193 840 278 990

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -16 522 4 484
Förändring av rörelsefordringar 30 032 -58 907
Förändring av rörelseskulder 92 843 41 211
Förändring förutbetalda anslutningsavgifter 15 168 17 608

Kassaflöde från den löpande verksamheten 315 362 283 385

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 605 059 -224 079

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, pågående 364 704 -1 100 386
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 240 356 -1 324 465

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -1 295 -1 117
Upptagna lån 450 000 1 050 000
Aktieägartillskott 0 450 000
Förändring av checkräkningskredit 478 467 -457 858

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 927 172 1 041 025

Årets kassaflöde 2 177 -54

Likvida medel vid årets början 29 83

Likvida medel vid årets slut 2 206 29
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Bedömningar och uppskattningar

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:

Ändrade uppskattningar och bedömningar

Koncerntillhörighet

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

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

koncernredovisning (K3): BFNAR 2012:1 (K3) Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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 tagitds i drift. Ingen ny avsättning görs efter 2017. Bolaget 

avsätter även årliga medel för sluttäckning av deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd avsätts årligen del av 

resultatet för denna deponicell, i syfte att användas det år denna sluttäcks. 

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.

Inget av väsentlighet att kommentera

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. Moderbolaget ägs helt av Borås Stad. Borås Energi och Miljö har ett helägt dotter bolag, Borås Waste 

Recovery org nr 556960-7715.

Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i 

årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.
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Tjänste- och entreprenaduppdrag

Borås Energi och Miljö har intäktsfört offentliga bidrag till en summa av 2 683 tkr.

Finansiella instrument  

Redovisning av leasingavtal

Se vidare not 3.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

Anläggningstillgångar

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

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Varulager

Omräkning av poster i utländsk valuta

Aktiverat arbete för egen räkning

Anslutningsavgifter för VA redovisas som en intäkt till den del som intäkten inte täcker framtida åtaganden.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger 

till grund för förpliktelsen.

Intäkten periodiseras över genomsnittlig avtalsperiod med 33 år.

personalomkostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. Utgifterna innefattar personalkostnader och

Producerade ej fakturerade elcertifikat med värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde på 

balansdagen.

Pågående nyanläggningar
Kostnaden för pågående investeringar som ej ännu är aktiverade bokförs som pågående nyanläggningar. När 

investeringen är slutbesiktigad och tagen i drift flyttas kostnaden till anläggningstillgångar och börjar skivas av enligt 

respektive avskrivningsplan.

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 "Upparbetad 

men ej fakturerad intäkt".

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 

rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 

fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

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.

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och 

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 

nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda 

värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 

avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

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

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella 

instrument.

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella (hade inga innevarande år)  som operationella, som 

operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

12  (20)  



Borås Energi och Miljö AB

556527-5590

Fordringar, skulder och avsättningar

Aktuell skatt och uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2018 2017

Fjärrvärme 529 915 519 785
Övrig energiverksamhet 28 797 22 730
Biogas 5 821 13 217
Avfallsverksamhet 195 334 185 327
Vatten och avlopp 197 442 189 308
Övrigt och gemensamt 5 901 6 700

963 210 937 067

Not 2  Arvode till revisorer

2018 2017

Deloitte
Revisionsuppdraget -458 -499
Annan revisionsverksamhet -46 -104
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster -2 602 -602

-3 106 -1 205

Borås stad
Revisionsuppdraget -51 -49
Annan revisionsverksamhet 0 0
Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0
-51 -49

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 

värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de 

beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Aktuell skatt

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

mervärdesskatt (moms). 

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.

Avsättningar

Förutbetalda anslutningsavgifter

Kassaflödesanalys

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. 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.

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.

VA-verksamhetens resultat avsätts 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. 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 anläggningarna. Hela överskottet från VA-verksamheten har årligen lagts upp i fonden.

Intäkter från anläggningsavgifter bokförs som en förutbetald intäkt. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs 

anslutningsavgiften successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av till en genomsnittling avskrivningsperiod på 

33 år.

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 på balansdagen.

Avsättningar till deponi görs årligen med 1 mnkr vilket är en beräknad årlig fördelning av sluttäckningskostnaden. 

Kostnad för sluttäckning finansieras med ett årligt uttag i den takt som deponin sluttäcks.

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 Operationella leasingavtal

2018 2017

Kostnadsförda arrenden av 

mark från Borås Stad
-4 757 -4 314

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella 
leasingavtal:
     Ska betalas inom 1 år 0
     Ska betalas inom 1-5 år -14 555 -15 126
     Ska betalas senare än 5 år 0

Not 4  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2018 2017

Män 246 242

Kvinnor 69 69
315 311

2018 2017

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör -1 630 -1 857
Övriga anställda -144 944 -131 932

-146 574 -133 789

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med 0 0

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -146 -94
Pensionskostnader för övriga anställda -10 741 -12 759
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -47 068 -43 876

-57 955 -56 729

2018-12-31 2017-12-31

Utestående pensionsförpliktelser
till styrelse och verkställande direktör 0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare:
Andel kvinnor i styrelsen 23% 23%
Andel män i styrelsen 77% 77%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 14% 25%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 86% 75%

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017

Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar 589 465
589 465

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter*

2018 2017

Övriga räntekostnader, Borås stads internbank -24 960 -15 984
Kursdifferenser 0 0

-24 960 -15 984

För information om årets aktiverade räntekostnader i anläggningstillgångar se not 12

Not 7 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Lämnat koncernbidrag -1 680 -1 295
Avsättning deponi* 0 0
Avsättning till VA fond 3 627 -41 970

Avskrivning över plan -61 149 -108 907
-59 202 -152 172

*se not 18
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Not 8 Skatt på årets resultat

2018 2017

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skattefordran -6 266 99 000
Summa redovisad skatt -6 267 99 000

Genomsnittlig effektiv skattesats - -22,0%

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -259 -450 249

Skatt på redovisat resultat enligt 

gällande skattesats (22 %): 57 99 055

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -57 -55
     Återläggning nedskrivning 0
     Ej skattepliktiga intäkter 0
     Skattepliktiga räntor 0
Redovisad skatt 0 99 000

Effektiv skattesats - -22,0%

Not 9 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 192 841 82 387
Årets anskaffningar 43 298 110 454
Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade 236 139 192 841

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -21 384 -17 145
Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -7 596 -4 240
Utgående ackumulerade -28 980 -21 384

avskrivningar

Utgående redovisat värde 207 159 171 457

Taxeringsvärde byggnad 14 166 14 166

Taxeringsvärde mark 2 879 2 879
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Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 507 284 2 406 407
Årets anskaffningar 1 555 089 100 877
Utgående ackumulerade 4 062 374 2 507 284

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 197 569 -1 074 673
Årets avskrivningar -126 683 -122 896
Utgående ackumulerade -1 324 252 -1 197 569

avskrivningar

Ingående nedskrivningar -108 013 -108 013
Årets nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade -108 013 -108 013

nedskrivningar

Utgående redovisat värde 2 630 108 1 201 702

Not 11  Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 202 22 454
Årets anskaffningar 6 672 12 748
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 41 874 35 202

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -11 858 -8 774
Årets avskrivningar -3 920 -3 084
Utgående ackumulerade -15 778 -11 858

avskrivningar

Utgående redovisat värde 26 096 23 344

Not 12  Pågående nyanläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående redovisat värde 1 729 071 1 078 685

Årets anskaffningar 1 021 573 1 317 367

Årets nedskrivning AO Energi 0 -450 000

Omföring till årets aktivering -1 386 276 -216 981
Utgående ackumulerade 1 364 367 1 729 071

anskaffningsvärden

Årets aktiverade räntekostnader är 48 893 tkr vilket har påverkat anläggningstillgångarna främst hänförliga till EMC 

projektet.
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2018-12-31 2017-12-31

Ingående redovisat värde 99 000 0

Outnyttjat underskottsavdrag -5 292 83 160

Temporär skillnad avseende nedskrivning av byggnad. -974 15 840

Utgående ackumulerade 92 734 99 000

Not 14  Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets anskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade 0 0

anskaffningsvärden

Nedskrivning 0 0
Utgående redovisat värde 0 0

Resultaträkning (tkr)

Intäkter 60

Kostnader -302

Löner -1 434

Finansiella kostnader -3

Skatt -1

Resultat efter finans -1679

Koncernbidrag 1680

Årets resultat 1

Not 15 Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

Borås Waste Recovery AB 100% 100% 500 000 0

0

Org.nr. Säte Eget Årets

kapital resultat*

Borås Waste Recovery AB 556960-7715 Borås 500 0

 * Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 16  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 7 850 7 850

Periodiserade intäkter 14 145 8 392
Utgående redovisat värde 21 994 16 242

Not 17 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 452 982 391 833
452 982 391 833

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

Utav dessa 450 mnkr är 16% hänförliga till byggnader. Anläggningarna är under uppförande och i takt med att projektets 

olika delar tas i drift kommer bolaget att yrka på framtida framtida nyttjande av underskottsavdrag då ett beräknat 

överskott finns mellan skattemässiga och planenliga avskrivningar. På byggnader är skattesatsen 21,4% för 2019 och 

2020 (aktivering KVV mars 2019). Därefter används 20,6% för byggnaderna. För övrigt underskottsavdrag används 

skattesatsen 20,6% alla år.

Dotterbolaget Borås Waste Recovery har intäktsfört offentliga bidrag till en summa av - 38 tkr.

Not 13  Uppskjuten skattefordran
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Not 18  Avsättningar

Övriga avsättningar 2017 VA Fondering Sluttäckning deponi Summa

     Belopp vid årets ingång 184 200 8 400 192 600
     Årets avsättningar 41 971 1 000 42 971

     Under året ianspråktagna belopp -2 642 -2 642

     Under året återförda belopp 0 0 0
226 171 6 758 232 929

Övriga avsättningar 2018 VA Fondering Sluttäckning deponi Summa

     Belopp vid årets ingång 226 171 6 758 232 929
     Årets avsättningar 0 1 000 1 000
     Under året ianspråktagna belopp -3 627 -3 883 -7 510
     Under året återförda belopp 0 0 0

222 544 3 875 226 419

Not 19  Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Reverslån Borås Stad 2 500 000 2 050 000

Checkräkningskredit Borås Stad 756 225 277 759
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-verksamheten 110 322 95 154

3 366 547 2 422 913

Not 20 Checkräkningskredit

2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kredit 1 238 100 1 188 100
Utnyttjad kredit -756 225 -277 759

481 875 910 341

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 20 877 19 000
Deponiskatt 2 628 1 508
Övriga upplupna kostnader 14 996 14 488
Periodiserade leverantörsfakturor 29 332 27 774

67 834 62 770

Not 22 Upplysningar om finansiella instrument

Säkringsredovisning

Ränteswappar

2018-12-31 2017-12-31

Nominellt belopp (ränteswappar) 300 000 350 000

Marknadsvärde förändring (ränteswappar) -14 227 -23 161

Konverteringsdatum Volym, mnkr Ränta, %

2019-03-22 50 000 3,6

2022-05-31 50 000 2,2

2021-09-23 50 000 2,5

2020-05-11 100 000 3,0

2021-06-16 50 000 2,1

300 000

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.

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.

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.
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Not 23 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 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Not 25 Disposition av företagets vinst 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 99 110 824 kr

Årets resultat -6 525 201 kr

92 585 623 kr

disponeras så att

till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie) 0 kr

i ny räkning överföres 92 585 623 kr

Under januari 2019 fick bolaget en ny tf VD för att ersätta ordinare VD vid dennes avgång. 

19  (20)  



Borås Energi och Miljö AB

556527-5590

Borås den 26 februari 2019

Eva Théen-Johansson Ulrik Nilsson Erika Storme Martinger
Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande

Nils-Åke Björklund Matti Dahlbom Ingela Andersson
Ledamot Ledamot Ledamot

Joakim Englund Carl-Axel Rudd Jonas Ellerstrand
Ledamot Ledamot Ledamot

Johan Dahlberg Jan Idehed Ewa Bideberg
Ledamot Ledamot VD

Mattias Fredriksson Peder Jonsson
Arbetstagarrepresentant, Vision Arbetstagarrepresentant, Transport

Vår revisionsberättelse har lämnats den        mars 2019
Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor

20  (20)  



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark AB 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Årsredovisning 2018 för Borås Djurpark AB läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-12 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-03-12 Annette Carlson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00012 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20190311 Svante Stomberg  

  VD 

 

6k 



Årsredovisning

2018



2      Årsredovisning 2018 Borås Djurpark AB



Borås Djurpark AB  Årsredovisning 2018     3 

Årsredovisningen omfattar:

VD har ordet ..........................................................4-5

Förvaltningsberättelse .......................................... 7

Väsentliga händelser under året och  

efter dess utgång .................................................... 8

Uppfyllande av ägardirektivet ........................... 9

Resultaträkning ........................................................11

Balansräkning .................................................... 12-13

Rapport över förändringar i eget kapital .....14

Kassaflödesanalys ..................................................15

Noter ..................................................................... 16-27

Revisionsberättelse ........................................28-29 

Granskningsrapport, lekmannarevisor ......... 30



4      Årsredovisning 2018 Borås Djurpark AB

VD har ordet
Sent skall jag glömma 2018.

Säsongen började med en kall 
vinter med mycket snö och vin-
ter OS, en sommar som började 
i maj, och som pågick med tro-
pisk värme ända tills i september 
samt fotbolls VM under juni/juli.

Detta var faktorer som inte gagnade 
vår verksamhet och som gjorde att vi 
var mycket sårbara under vår korta 
högsäsong. En temperatur på 30 gra-
der var det vi fick leva med under en 
lång period.
Detta gjorde att djurparken inte kom 
upp till de budgeterade antalet be-
sökare, vilket också bidrog till att det 
ekonomiska resultatet blev sämre än 
det budgeterade.
Vi blev uppmärksammade av SVT an-
gående vårt sätt att bedriva avelsar-
betet bland våra djurarter. Detta re-
sulterade i ett antal inslag i SVT Väst, 
där det presenterades hur många in-
divider som vi hade avyttrat under en 
5-årsperiod, speciellt lejon.
Detta fick ett stort massmedialt ge-
nomslag och det blev en hel del re-

aktioner, både negativa och positiva 
från allmänheten. Det förekom också 
hot mot vår personal, vilket polisan-
mäldes och betraktades som mycket 
allvarligt. 
Nog om vädrets makter och yttre fö-
reteelser, dessa råder vi inte över, så 
det är något vi får förhålla oss till.

Campingen däremot hade en relativ 
god säsong med en ökning av antalet 
gästnätter.
Vi upplevde att allt fler företag som 
tillfälligt arbetar i Borås med omnejd 
vill bo i campingens stugor. Detta har 
medfört att antalet gästnätter har 
ökat på för-och efter säsong, vilket är 
mycket glädjande. 

Årets nyhet var investeringen att ut-
veckla vår tematiserade lekpark Sim-
baland med en vattenlek. Denna var 
otroligt populär bland våra yngre gäs-
ter, speciellt under rådande väderför-
hållanden. 
Hela Simba konceptet utvecklades 
med en ny uppsättning uppvisningar 
på scen som under högsäsong pre-
senterades tre gånger per dag.
Simba, vår maskot och den tematise-

rade lekplatsen, scenen och den nya 
vattenleken har gjort att helheten bli-
vit mycket uppskattad och i och med 
det, är området profilerat som Simba-
land. 

Borås Djurparks miljöengagemang 
fortsätter med att arbeta för ett håll-
bart samhälle. Vi är för sjätte året 
miljö diplomerade och med vårt holis-
tiska miljötänk, vill vi skapa en förstå-
else för djur och natur och att miljö-
hänsyn har en hög prioritet.
Arbetet med att eliminera användan-
det av palmolja fortsatte och här är vi 
mycket framgångsrika. 
Vi installerade solpaneler på taket till 
vår Bonnagård för elproduktion, detta 
som ett komplement till vår befintliga 
solcellsanläggning.

Ett 15 ha stort område har införlivats 
i bolagets tomträtt. Den större delen 
av denna yta ligger i Nordskogen och 
är helt obruten mark. Detta gör att det 
finns en stor potential för djurparken 
att expandera och utvecklas norrut.

Reproduktionen bland våra djur var 
som alltid god, där vi bland våra in-
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hemska arter kan nämna björn, varg 
och älg.
Av de exotiska arterna var schimpans, 
lejon och noshörningsfödslar de mest 
uppmärksammade.
Vi införde också en nygammal art till 
vår sälsjö, knubbsälen. Nu har vi två 
av tre inhemska sälarter i vår sjö, grå-
säl och knubbsäl. 

Undervisningsavdelningen fortsätter 
att vara en betydelsefull avdelning i 
djurparkens verksamhet. Vi kan med 
glädje konstatera att antalet elever 
ökar, framförallt från naturbruksgym-
nasierna, men även från högskolor 
och universitet. Ett antal förskolor be-
söker också djurparken regelbundet.

Borås Djurparks Naturvårdsinsatser 
har genom Djurparkens Bevarande-
fond bestått av fortsatt stöd till Che-
etah Conservation Fund (CCF) i Nami-
bia. Detta är tjugonde året djurparken 
donerar insamlade pengar till organi-
sationens viktiga arbete med att sä-
kerställa möjligheten för geparder att 
existera i det vilda.
Vi har också gett vår support till två 
projekt i Masai Mara, Kenya.
Genom Karen Blixen Camp Trust har 
donerade pengar från djurparken gått 
till Mara Elephant Project (MEP) vilka 
arbetar med att bevaka områden mot 

tjuvskytte och motverka konflikter 
människa/elefant. Maasai Mara One-
Health Project är ett hundprojekt som 
går ut på att vaccinera och kastrera 
tamhundar. Detta för att reducera 
antalet lösdrivande hundar samt att 
förhindra spridning av allvarliga sjuk-
domar till människor och det vilda 
djurlivet i området. 
Djurparkens senaste projekt finns på 
Sulawesi i Indonesien. Vi vill hjälpa 
organisationen Selamatkan Yaki, vars 
målsättning är att etablera en samex-
istens mellan människa och natur, där 
undervisning ingår om det känsliga 
och unika djurlivet som finns i regio-
nen, där bl.a. den svarta Sulawesima-
kaken lever. Denna primat är ende-
misk för Sulawesi och är starkt hotad.
Vi har också fortsatt att stödja projekt 
som riktar sitt arbete mot afrikansk 
vildhund, röd panda och bomullshu-
vudtamarin. 

Bolagets personalstyrka har under 
året varit 269 personer med olika 
tjänstgöringsgrad. 59 av dessa perso-
ner är tillsvidareanställda. 

Målsättningen för 2019 är att visa att 
2018 var en parentes publikmässigt 
och att målet för vår verksamhet är 
att komma tillbaka till en betydligt hö-
gre besökssiffra.

Jag vill rikta ett stort Tack till hela 
personalstyrkan som genomfört ar-
betet under året på ett utmärkt sätt.

Bo Kjellson
VD 
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning

Borås Djurpark AB bildades 1 januari 1991. 
Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och Saltemads Campingplats. 
Anläggningen Saltemads 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:

Årsredovisning 2018
Borås Djurpark AB
556073-0359 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Borås Djurpark AB
för verksamhetsåret 2018.01.01 - 2018.12.31.

Ordinarie
Andreas Ekström (s) ordförande
Liz Odqvist (s)
Adam Löberg (s)
Urban Svenkvist (m) vice ordförande
Bengt Belfrage (c)
Sara Hedlund, personalrepresentant
Karl-Arne Stern, personalrepresentant

Suppleanter
Alfred Martinger Storme (s)
Anette Molarin (s)
Erik Johnson (mp)
Hanna Cerny (l)
Karl-Gustav Drotz (kd)
André Rhodin, personalrepresentant

Under året har 5 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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Nettoomsättningen blev 7,2 miljoner kr lägre jämfört med 
föregående år. Djurparkens intäkter minskade med 8,3 mil-
joner och Saltemads ökade med 1,1 miljoner kronor. 

Antalet besökare i djurparken har under året varit 241 615. 
Det innebär en minskning med 26 499 besök mot före-
gående år. Försäljningen av säsongskortet ”lejonkortet” 
minskade med 1 276. Försäljningen i restauranger och 
 kiosker blev också lägre jämfört med fjolåret.
För djurparkens del beror minskningen bl.a. på den 
 extrema sommar med sol och värme från början av maj 
till augusti.
Undervisningsavdelningen fortsätter att växa med fler 
elever som utbildas i djurparkens regi. Borås Camping Sal-
temad har i år haft fler gästnätter än föregående år. 
Bolagets resultat efter finansiella poster blev 7,1 miljoner 
lägre än vår ursprungliga budget för året.

Borås Djurpark blev miljödiplomerade för sjätte året i rad. 
Detta efter den årliga revideringen. Ett led i detta arbete 
är att restaurangerna erbjuder delar av menyn som är eko-
logiskt odlade. Maten är i möjligaste mån också gluten och 
laktosfri samt fri från palmolja.

Vi har under året invigt vår nya vattenleksanläggning i 
simbaområdet och det har varit en populär plats för bar-
nen att vistas på. Vi fortsätter också utvecklingen av vårt 
Simbakoncept. Simba deltog i år för första gången som 
maskot i Kretsloppet som hölls i Borås i september.
Vidare har vi satsat på ett nytt entrésystem för att för-
bättra servicen i entréområdet. Den största publikdagen 
blev som vanligt Elfsborgsdagen, som i år samlade drygt 
8 000 människor.

Ymer arrangerade sin årliga zoorientering inne i djur parken 
vilket drog ca 4 350 löpare och funktionärer.
Ett stort antal av djurparkens arter har under året fått 
tillökning, som t.ex. elandantilop, humboldtpingvin,  visent, 
gotlandsruss, björn, flamingo, bohusdals svarthöna, klöv-
sjöfår, varg, lejon, älg, vänerko, get, gotlandskanin och 
noshörning.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi tror att de större investeringar som är gjorda fram till 
2017, samt den nya vattenleksanläggningen som togs 
ibruk under året kommer att påverka oss positivt under 
2019. Vi tror också mycket på den investering som kommer 
att göras i vår dinosauriepark nästa år.
Vi tar då bort flera av de gamla djuren och ersätter dem 
med nya som är mer naturliga och rör sig och låter.

Det blev under våren klart med att vi har fått ytterligare ca 
15 ha mark till vårt förfogande. Vi kan nu påbörja arbetet 
med att förnya och förbättra djuranläggningar och tillgo-
dose myndigheternas djurskyddsföreskrifter samt fortsät-
ta att utveckla djurparken som ett attraktivt turistmål.
En framtidsplan kommer att färdigställas, där an läggningar  
kommer att presenteras som förslag på kommande invest  -
eringar.

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. Det 
är faktorer som kan påverka besöksantalet i djurparken.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG
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Detta skall ske utifrån ett deltagande i olika bevarande-
program eller naturvårdsinsatser, både In-situ (i det vilda) 
och Ex-situ (utanför det vilda).
Djurparken utnyttjas i undervisningssyfte utifrån ett holis-
tiskt perspektiv på djur och naturvård.
Under 2018 har undervisning bedrivits från förskolenivå till 
högskola. Den största gruppen är fortfarande elever från 
naturbruksgymnasier. Denna elevkategori ökar både med 
inköpta teorilektioner, studiebesök och praktikperioder. 
Borås stad köper fri entré för förskola och grundskola.
Arbetet fortgår för att beakta miljöhänsyn och krets-
loppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift och 
 underhåll. I och med vår miljödiplomering har miljöhän-
synen blivit allt tydligare.

Ur Borås Djurparks bevarande och insamlingsfond för djur 
i det vilda som startades upp förr året har man under 2018 
fortsatt att ge stöd till organisationen Cheetah Conserva-
tion Fund (CCF) i Namibia. Denna naturvårdsorganisation 
arbetar för att säkerställa de vilda gepardernas framtid.
Vårt stöd består i att sprida information om CCF:s  arbete 
samt att ge ett ekonomiskt bidrag som kommer av in-
samlade medel från våra besökare samt försäljning av 
vårt ”Gepardvatten”. Vi har även fokuserat på elefanter-
nas 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 mel-
lan människa och elefant, genom att driva bort elefanterna 

från odlingar. 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 har också varit med och stöttat projekt 
som vänder sig till arterna afrikansk vildhund, röd panda, 
bomullshuvudtamarin och ett hundprojekt i Kenya.

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

Bolaget skall också erbjuda turister en attraktiv camping. 
Saltemads camping är en av Sveriges största Citycam-
pingar och har utifrån detta en stor betydelse för inresan-
de under hela året.
Bolagets förra styrelse beslutade i december 2014 att 
säga upp hyreskontraktet för Saltemads camping.
Ägaren Borås Stad har under fyra år utrett hur Saltemad 
skall drivas och då ännu inget beslut fattats kommer Borås 
Djurpark AB att driva Saltemad även under år 2019. Hur 
det kommer att se ut därefter är under fortsatt utredning.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året 
har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna 
kommunala syftet och de kommunala principer som bola-
get har att verka inom.

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

Besöksstatistik 
Borås Djurpark 2013-2018

248 400

258 800

2014 2015

249 020

268 114

241 615

2016 2017 2018

300 000

250 000

200 000

150 000

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.

(Belopp i tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 56 951 64 222 57 989 59 546 52 432

Resultat efter finansiella poster -19 837 -11 620 -14 125 -10 485 -14 406

Årets resultat 0 0 0 0 0

Balansomslutning 152 122 144 056 106 310 95 729 82 018

Kapitalets omsättningshastighet 0,37 0,45 0,55 0,62 0,64

Kassalikviditet 121 % 71% 217% 101% 235%

Soliditet 1,9 % 2,0% 2,7% 3,0% 3,5%

Medeltal anställda 84 82 83 93 87

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 891 348

Årets resultat 49

891 397

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 891 397

891 397

Utveckling av verksamhet, 
ställning och resultat

Resultatdisposition 

Förslag till dispositioner beträffande vinst (49 kronor)



Borås Djurpark AB  Årsredovisning 2018     11 

Borås Djurpark AB
556073-0359 

RESULTATRÄKNING NOT 2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
- 2017-12-31

Nettoomsättning 5, 6 56 951 64 222

56 951 64 222

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -4 862 -5 308

Handelsvaror -3 280 -4 337

Övriga externa kostnader 7, 8 -19 906 -20 193

Personalkostnader 9 -39 347 -37 850

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10 -8 246 -7 083

-75 641 -74 771

RÖRELSERESULTAT -18 690 -10 549

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter, externt 11 1 1

Räntekostnader, externt 12 -1 -3

Räntekostnader, Borås Stad 12 -1 147 -1 069

-1 147 -1 071

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -19 837 -11 620

Koncernbidrag, erhållna 13 20 236 11 835

RESULTAT FÖRE SKATT 399 215

Skatt på årets resultat 14 -399 -215

ÅRETS RESULTAT 0 0
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Borås Djurpark AB
556073-0359 

BALANSRÄKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror 15 1 021 162

Varumärke 15 482 551

1 503 713

Materiella anläggningstillgångar

Djurparksanläggningar 16 22 641 21 954

Byggnader och markanläggningar 17 98 197 101 395

Inventarier, verktyg och installationer 18 3 007 3 507

Djur 19 15 23

Pågående nyanläggningar 20 1 298 229

125 158 127 108

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 126 661 127 821

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Handelsvaror 1 313 1 007

Råvaror och förnödenheter 839 589

Summa varulager 2 152 1 596

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 897 504

Fordringar hos koncernföretag 20 236 11 835

Fordran Borås Stad 101 185

Aktuell skattefordran 406 485

Övriga fordringar 565 571

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 903 850

Summa kortfristiga fordringar 23 108 14 430

Kassa och bank 26 201 209

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 25 461 16 235

SUMMA TILLGÅNGAR 152 122 144 056
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BALANSRÄKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20 000 aktier) 22 2 000 2 000

Reservfond 10 10

2 010 2 010

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 891 891

Årets resultat 0 0

891 891

Summa eget kapital 2 901 2 901

Långfristiga skulder

Lån från Borås Stad 23 34 148 46 220

Checkräkningskredit - skuld till Borås Stad 24 95 811 74 281

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 129 959 120 501

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 378 5 314

Skuld till koncernföretag 390 317

Kortfristig del lån Borås Stad 12 072 9 072

Övriga skulder 1 040 1 065

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 4 382 4 886

Summa kortfristiga skulder 19 262 20 654

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 152 122 144 056

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR I EGET 
KAPITAL, TKR Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa

eget kapital

Ingående balans per 
1 januari 2017 2 000 10 891 2 901

Disposition av föregående års 
resultat 0

Årets resultat 0

Utgående balans 
31 december 2017 2 000 10 891 0 2 901

2017-12-31 2016-12-31

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 12 497 12 497

RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR I EGET 
KAPITAL, TKR Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa

eget kapital

Ingående balans per 
1 januari 2018 2 000 10 891 2 901

Disposition av föregående års 
resultat 0

Årets resultat 0

Utgående balans  
31 december 2018 2 000 10 891 0 2 901

2018-12-31 2017-12-31

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 12 497 12 497

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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KASSAFLÖDESANALYS, TKR 2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
- 2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -19 837 -11 620  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 246  7 083  

Betald inkomstskatt -320  -634  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet

-11 911  -5 171  

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/minskning (+) av varulager -556  52  

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -356   1 037  

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -4 393  3 312  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -5 305   4 401  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 216  -770  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 065   -   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 020  -48 172  

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  -   -   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 085  -48 172  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Erhållna koncernbidrag 11 835   14 489  

Ökning (+) amortering (-) av lån 12 458   34 434  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 293   48 923  

Årets kassaflöde -8  -19  

Likvida medel vid årets början 209   228  

Likvida medel vid årets slut 201   209  

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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NOTER

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

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

Moderföretag i Stadshuskoncernen som Borås 
Djurpark AB är dotterföretag till är Borås Stads-
hus 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 koncernre-
dovisning (”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 Saltemads 
camping.

Varuförsäljning
Intäkten från försäljning av varor redovisas när 
varorna levererats och äganderätten har över-
förts 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 engage-
mang 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 beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, såväl finansiella som opera-
tionella, 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).

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period de uppkommer.

Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som inte är för-
enade 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 tillförlit-
ligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkli-
ga 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 ekonomis-
ka fördelar som är förknippade med transaktio-
nen 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 dess att villkoren för 
att redovisa det som intäkt uppfyllts, redovisas 
som skuld.

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en 
anläggningstillgång minskar tillgångens anskaff-
ningsvärde.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, 
betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Be-
träffande pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa som av-
giftsbestämda eller förmånsbestämda pensions-
planer. 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 resul-
tatet 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 avdrags-
gilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas 
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillna-
der mellan det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder i de finansiella rapporterna och det skat-
temässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna 
skatteskulder redovisas för i princip alla skatte-
pliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skat-
tefordringar redovisas i princip för alla avdrags-
gilla temporära skillnader i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver 
redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Det redovisade värdet på uppskjutna skatteford-
ringar omprövas varje balansdag och reduceras till 
den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgäng-
liga 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 ba-
serat på de skattesatser och skatteregler som har 
beslutats före balansdagen.

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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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 redovi-
sas direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även 
skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella acku-
mulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, 
vilken uppskattas till mellan 7-10 år beroende på 
vad det är för en immateriell tillgång. Bedöm-
da 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/avytt-
ring av tillgången. Den vinst eller förlust som upp-
kommer 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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgif-
ter som är direkt hänförliga till förvärvet för att 
bringa den på plats och i skick att användas samt 
uppskattade utgifter för nedmontering och bort-
forsling av tillgångenoch 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 tillgång-
ar som inte har delats upp i komponenter räknas 
tillkommande utgifter som är väsentliga in i till-
gångens redovisade värde när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med posten kommer att tillfalla koncernen, och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för repa-
rationer 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 inkomstskatte-
lagen.

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

Borås Djurpark AB
556073-0359 



Borås Djurpark AB  Årsredovisning 2018     19 

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 anlägg-
ningstillgången kan tas i bruk. 

Borås Djurpark är i detta sammanhang en unik en-
het där det finns ett flertal faktorer som påverkar 
längden i avskrivningstiden utöver de ekonomiska 
och tekniska medellivslängderna för byggnads-
delar 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 nyttjandeperio-
der 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 avskrivnings-
metoder omprövas om det finns indikationer på 
att förväntad förbrukning har förändrats väsent-
ligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens
eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar 
redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anlägg-
ningstillgång tas bort från balansräkningen vid 
utrangering eller avyttring, eller när inte några 
framtida ekonomiska fördelar väntas från använd-
ning 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 balans-
räkningen.

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 redovi-
sade värde. Den realisationsvinst eller realisa-
tionsförlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som 
en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen. 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, till-
verkning samt andra utgifter för att bringa varorna 
till deras aktuella plats och skick. I anskaffnings-
värdet 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 inkomst-
skattelagen (1999:1229).

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och dis-
ponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida place-
ringar 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.

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 uppskatt-
ning av beloppet kan göras.

En avsättning omprövas varje balansdag och jus-
teras så att den återspeglar den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som krävs för att reglera 

den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med 
hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippa-
de med förpliktelsen. Avsättningen redovisas till 
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för 
att reglera förpliktelsen.

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.

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 reg-
lera 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.

Borås Djurpark AB
556073-0359 
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NOT 5 NETTOOMSÄTTNING 2018 2017

Borås Djurpark 45 453 53 824

Borås Camping Saltemad 11 498 10 398

Summa 56 951 64 222

NOT 6 UPPGIFT OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM SAMMA KONCERN 2018 2017

Inköp 10,0 % 5,8%

Försäljning 0,1 % 0,1%

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

NOT 7 UPPLYSNING OM ERSÄTTNING TILL REVISORN 2018 2017

Deloitte AB

Revisionsuppdrag 43 42

Övriga tjänster 25 24

Borås Stad, Kommunrevisionen

Revisionsuppdrag 22 21

Summa 90 87

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 revisions-
uppdraget.

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 36 000 Tkr (44 000 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 lånefinansie-
ring. Lånen löper med rörlig ränta, vilket innebär att företagets framtida finansiella kostnader påver-
kas 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 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.
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FÖRFALLOTIDPUNKT 2018 2017

Inom ett år 1 166 1 074

Senare än ett år men inom fem år 1 263 1 107

Senare än fem år 0 0

Summa 2 429 2 181

NOT 9 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA 
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2018 2017

Medeltal anställda 84 82

Fördelningen mellan könen: Män 28 27

Kvinnor 56 55

FÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE PER BALANSDAGEN

Styrelseledamöter Kvinnor 1 1

Män 4 4

Företagetsledning inkl. VD Kvinnor 1 3

Män 3 3

Totalt 9 11

Löner och andra ersättningar 26 988 26 103

Sociala kostnader 11 754 11 296

(-varav pensionskostnader) (3 124) (2 972)

Totalt
38 742
(3 124)

37 399
(2 972)

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE MELLAN 
STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA

Styrelse och VD (varav tantiem och dylikt) 1 009
(1 284)

1 006
(1 164)

Övriga anställda (varav tantiem och dylikt) 25 979
(1 840)

25 097
(1 808)

Totalt
26 988
(3 124)

26 103
(2 972)

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 1 242 (1 149) Tkr. Framtida minimi-  
leasavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
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Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 2 514 (2 392) Tkr.

Företagets pensionskostnader uppgår till 1 033 (937) Tkr, för gruppens styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (0) Tkr.

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader.
Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej.

NOT 10 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA 
OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Djurparksanläggningar 2 068 1 981

Byggnader och markanläggningar 4 894 3 873

Inventarier, verktyg och installationer 1 276 1 221

Djur 8 8

Summa 8 246 7 083

NOT 11 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER 2018 2017

Ränteintäkter 1 1

Ränteintäkter, koncernföretag 0 0

Summa 1 1

NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER 2018 2017

Räntekostnader 1 3

Räntekostnader, koncernföretag 1 147 1 069

Summa 1 148 1 072

NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2018 2017

Erhållet koncernbidrag 20 236 11 835

Summa 20 236 11 835

NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2018 2017

Aktuell skatt 399 215

Justering avseende tidigare års aktuella skatt 0 0

Skatt på årets resultat 399 215

Avstämning årets skattekostnad 2018 2017

Redovisat resultat före skatt 399 215

Skatt beräknad med skattesats 22% 119 67

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
avseende medlemsavgifter till ideella föreningar 280 148

Summa 399 215

Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare års aktuella skatt 0 0

Årets redovisade skattekostnad 399 215



24      Årsredovisning 2018 Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB
556073-0359 

NOT 15 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 066 1 066

Omklassificering 0 0

Årets anskaffning 1 065 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 131 1 066

Ingående avskrivningar 353 230

Årets avskrivningar 275 123

Utgående ackumulerade avskrivningar 628 353

Utgående redovisat värde 1 503 713

NOT 16 DJURPARKSANLÄGGNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 489 49 662

Omklassificering 0 42

Årets anskaffning 2 755 2 785

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 244 52 489

Ingående avskrivningar 30 535 28 554

Årets avskrivningar 2 068 1 981

Utgående ackumulerade avskrivningar 32 603 30 535

Utgående redovisat värde 22 641 21 954

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

NOT 17 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 130 470 64 395

Omklassificering 181 22 459

Årets anskaffning 1 515 43 616

Årets försäljning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 166 130 470

Ingående avskrivning 29 075 25 202

Årets avskrivning 4 894 3 873

Avskrivning årets försäljning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 33 969 29 075

Utgående redovisat värde 98 197 101 395

Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde.
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NOT 18 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 147 15 530

Årets anskaffning 501 1 591

Årets försäljning 0 -974

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 648 16 147

Ingående avskrivningar 12 640 12 516

Årets avskrivningar 1 001 1 098

Avskrivning årets försäljning 0 -974

Utgående ackumulerade avskrivningar 13 641 12 640

Utgående redovisat värde 3 007 3 507

NOT 19 DJUR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 388 388

Årets anskaffning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 388 388

Ingående avskrivningar 365 357

Årets avskrivningar 8 8

Utgående ackumulerade avskrivningar 373 365

Utgående redovisat värde 15 23

NOT 20 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 229 22 550

Investeringar 1 250 180

Omklassificeringar -181 -22 501

Utgående redovisat värde 1 298 229

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 92 207

Upplupna intäkter 65 63

Försäkringar 250 227

Marknadsföring 191 135

Datakostnader 135 161

Renhållning 42 13

Övrigt 128 44

Summa 903 850
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NOT 22 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet består av 20 000 A-aktier med ett kvotvärde om 100 kr.

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018-12-31 2017-12-31

Långfristiga skulder som förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen

Skulder till Borås Stad 19 288 30 288

Långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till Borås Stad 14 738 15 932

Summa 34 026 46 220

NOT 24 CHECKRÄKNINGSKREDIT - SKULD TILL BORÅS STAD 2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kredit 116 900 80 000

Utnyttjad kredit -95 811 -74 281

Återstående kredit från Borås Stad 21 089 5 719

NOT 26 LIKVIDA MEDEL I KASSAFLÖDET 2018-12-31 2017-12-31

Kassamedel 201 209

Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 0 0

Summa 201 209

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner 1 490 1 601

Upplupna löner 230 233

Upplupna sociala avgifter 540 576

Upplupen löneskatt 610 580

El 77 160

Transport 29 60

Revision 73 66

Förutbetalda intäkter 0 11

Övrigt 1 333 1 599

Summa 4 382 4 886
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NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0
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Fastställelseintyg

 Undertecknad Verkställande direktör i Akademiplatsen AB intygar härmed dels att denna kopia av
 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
 årsstämma 2019-04-03. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 Borås 2019-04-05

 Helena Ransjö Alcenius
 Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Akademiplatsen AB, 556565-1493, med säte i Borås, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2018.

Verksamheten
 Akademiplatsen AB's roll är att vara ledningsråd för verksamheterna kring Textile Fashion Center och
 hyresvärd till driftsoperatören för Borås Kongress.

 Under året har bolaget namnändrats från Borås Stad Textile Fashion Center AB till Akademiplatsen
 AB. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 om likvidering av det aldrig aktiverade bolaget
 Borås Kongresscenter AB. 

 På bolagsstämman 29 mars 2018 fick bolaget nya ägardirektiv som följer:

 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
 Bolaget har under året formerat och startat upp ledningsrådet som består av de dominerande
 verksamheterna i centret för att tillsammans utveckla den gemensamt antagna visionen: Europas
 ledande science park inom textil och mode. Visionen kräver samverkan, då ingen part äger alla delar
 som definierar en science park. 

 Ledningsrådet ses månadsvis och har haft sju möten under året. Under året har en lokalöversyn gjorts
 och förtydligande av rollerna mellan fastighetsägare, hyresvärd och hyresgästerna klarats ut. 

 Planer och delaktighet för att utveckla plan 1 i centret finns och kommer att leda till  en  gemensam
 reception/mottagningsdisk för centret. 

 Centret har besökts av flertal pr/press och andra besök där centrumledaren fungerar som
 kontaktperson, koordinator och värd för hela centret. 

 Bolaget har under året ansvarat för alla inköp för inventarier till Borås Kongress i samverkan med
 byggherre och driftsoperatör som från och med 1 november 2018 förhyr lokalerna. 

 Under två dagar 20-21 november, bjöd vi in till Öppet Hus där 3000 personer kom, samtidigt som 450
 personer möttes och processade sina bidrag till stadens 400-års jubileum för att avsluta dagarna med
 en ERFAkväll där över 600 personer deltog. 

 Bolaget går nu från att ha bevakat funktion och flöde under iordningställande av huset, till att vara en
 aktiv hyresvärd och hitta samverkan för att utveckla mötesmarknaden i Borås. Samverkansmöten som
 rör drift, avtal, marknadsföring, varumärke, kvalitetsfrågor, marknadsplanering, ekonomi och
 utvecklingsfrågor kommer att hållas kontinuerligt.

 Bolaget äger två varumärken: logotyper med Textile Fashion Center och Borås Kongress
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Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 3 417 663 3 240 256 3 114 412 1 815 000
Resultat efter finansiella poster -15 620 623 -8 233 584 -5 945 809 -8 063 000
Soliditet, % 0 2 2 1

Förändringar i eget kapital
 Aktie- Reserv- Balanserad Årets
 kapital fond vinst vinst
Vid årets början 100 20 32 0
Omföring av föreg års vinst 0 0
Årets resultat 0

Vid årets slut 100 20 32 -

Resultatdisposition
Förslag till dispositioner beträffande företagets vinst
 Belopp i kr
Till bolagstämmans står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år 32 209
Årets resultat 377

Totalt 32 586

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
I ny räkning balanseras 32 586

Summa 32 586

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning 3 418 3 240
Övriga rörelseintäkter 16 245

Summa rörelseintäkter m.m. 3 434 3 485

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -15 546 -8 950
Personalkostnader 2 -2 370 -2 346
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 108 -414

Summa rörelsekostnader -19 024 -11 710

Rörelseresultat -15 590 -8 225

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - -
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -9

Summa finansiella poster -31 -9

Resultat efter finansiella poster -15 621 -8 234

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 15 621 8 236

Summa bokslutsdispositioner 15 621 8 236

Resultat före skatt - 2

Skatter
Skatt på årets resultat - -2

Årets resultat - -
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 16 966 -
Inventarier 4 11 680 1 390

Summa materiella anläggningstillgångar 28 646 1 390

Summa anläggningstillgångar 28 646 1 390

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 347 269
Fordringar hos koncernföretag 5 15 697 8 267
Övriga fordringar 7 130 166
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 463 355
Summa kortfristiga fordringar 28 637 9 057

Summa omsättningstillgångar 28 637 9 057

SUMMA TILLGÅNGAR 57 283 10 447
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

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 32 32
Årets resultat - -

Summa fritt eget kapital 32 32

Summa eget kapital 152 152

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad 6 31 513 9 379

Summa långfristiga skulder 31 513 9 379

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 691 525
Skulder till koncernföretag 7 20 662 83
Skatteskulder - 2
Övriga skulder 188 87
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 077 219

Summa kortfristiga skulder 25 618 916

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 283 10 447
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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.

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
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Not 2   Anställda

Medelantalet anställda
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Män 1 1
Kvinnor 3 3

Totalt 4 4

Not 3  Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Rörelseförvärv 17 351

Vid årets slut 17 351 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -385 -

Vid årets slut -385 -

Vid årets slut -

Redovisat värde vid årets slut 16 966 -

Not 4  Inventarier
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 981 2 981
-Nyanskaffningar 11 013

13 994 2 981
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 591 -1 177
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -722 -414

-2 313 -1 591

Redovisat värde vid årets slut 11 681 1 390

Not 5  Fordringar hos koncernbolag
 2018-12-31 2017-12-31

Fordran hos Stadshuskoncernen 15 656 8 236
Fordran Borås Stad 41 18
Fordran hos övriga koncernföretag - 13

Summa fordringar hos koncernbolag 15 697 8 267

Not 6  Långfristig skuld till Borås Stad
 2018-12-31 2017-12-31
Beviljad kreditlimit 42 000 15 000
Outnyttjad del -10 487 -5 621

Summa skuld till Borås Stad 31 513 9 379
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Not 7  Skuld till koncernföretag
 2018-12-31 2017-12-31
Skuld till Stadshuskoncernen 20 662 83

Summa skulder till koncernföretag 20 662 83

Not 8  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
 
Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 9  Kapitaltäckningsgaranti
 Bolaget har en kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad.
 Borås Stad åtar sig att svara för Akademiplatsen ABs budgeterade kostnader vid var tid.

Not 10  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 11  Definition av nyckeltal
 Soliditet
 Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
 balansomslutningen.
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Underskrifter

 Borås 2019-03-21

  

Per-Olof Höög Lars-Gunnar Comén
Styrelseordförande Ledamot

Gabriella Andersson Helena Thorell
Ledamot Ledamot

Lena Palmén
Ledamot

Helena Ransjö Alcenius
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Deloitte AB

Auktoriserad Revisor
Pernilla Lihnell
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Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i Borås AB 
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Årsredovisning 2018 för Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna. 
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