
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-20 
 

Instans 

Borås Stadshus AB 

 

 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 30 november  

 

 

Borås Stadshus ABs sammanträde börjar direkt efter arbetsmötet 

 

OBS! tiden Arbetsmöte 13:00-14:30 

 

 

Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 

undantag för ordföranden och justeringsperson 

 

 

Borås Stadshus ABs sammanträde är ej öppet för allmänheten  

 
 
Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

 

  



Borås Stad 
Datum 

2020-11-20 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

  Val av justerare 

 

1.  Anmälningsärenden 2020-11-30 

Dnr 2020-00048 1.1.3.1 1 

2.  Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 

Dnr 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

3.  Arbetsordning för styrelsen 

Dnr 2020-00045 1.1.3.0 Programområde 1 

4.  Budget 2021 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag 

Dnr 2020-00033 1.2.4.1 Programområde 1 

5.  Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Dnr 2020-00049 1.1.3.25 Programområde 1 

6.  Sammanträdestider 2021 

Dnr 2020-00043 1.1.3.0 Programområde 1 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2021 beslutar styrelsen utse 

Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna 

styrelseledamöter och ersättare som han utser.      

 

Niklas Arvidsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Therése Björklund (S) 

Tom Andersson (MP) Mats Tolfsson (S) 

Malin Carlsson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Per Carlsson (S) Mattias Danielsson (C) 

Ylva Lengberg (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Ida Legnemark (V) Johan Viberg (V) 

Annette Carlson (M) Minna Heino (M) 

Martin Nilsson (M) Hasse Ikävalko (M) 

Andreas Exner (SD) Hans Gustavsson (KD) 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 

 Björn Qvarnström (SD) 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

Datum 

2020-11-18 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

2 



Borås Stad 
Datum 

2018-12-10 
 Sida 

2(2) 

 

 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20201023 Svante Stomberg  

  VD 

 



 

 

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 

2020-11-30 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00042 1.1.1.3 

  

 

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 

Borås Stadshus ABs beslut 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2021 beslutar styrelsen utse 

Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna 

styrelseledamöter och ersättare som han utser.      

 

Niklas Arvidsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Therése Björklund (S) 

Tom Andersson (MP) Mats Tolfsson (S) 

Malin Carlsson (S) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Per Carlsson (S) Mattias Danielsson (C) 

Ylva Lengberg (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Ida Legnemark (V) Johan Viberg (V) 

Annette Carlson (M) Minna Heino (M) 

Martin Nilsson (M) Hasse Ikävalko (M) 

Andreas Exner (SD) Hans Gustavsson (KD) 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 

 Björn Qvarnström (SD) 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stadshus AB behöver utse ett ombud som ska närvara vid dotterbolagens 

bolagsstämmor som hålls under 2021.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-11-30 

2. Skrivelse, 2020-11-30   

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Arbetsordning för styrelsen 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Arbetsordning för styrelsen fastställs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-11-18 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00045 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20201023 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 

2020-11-30 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00045 1.1.3.0 

  

 

Arbetsordning för styrelsen 

Borås Stadshus ABs beslut 

Arbetsordning för styrelsen fastställs.         

Ärendet i sin helhet 

Styrelsen ska varje år antaga en arbetsordning för styrelsearbetet.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-11-30 

2. Skrivelse, 2020-11-30 

3. Bilaga: Arbetsordning för styrelsen   

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Arbetsordning för styrelsen i Borås Stadshus AB 

Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i Borås Stadshus AB              
2020-11-30 att tillämpas tills vidare. För omprövning mm gäller vad som sägs nedan 
under punkt 9. 

1 Grundläggande förutsättningar 

Bolaget, som ägs av Borås Stad, är underordnat kommunen i den omfattning 
och på det sätt som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 

2 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen 8 kap  

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning varvid dock gäller att den löpande 
förvaltningen handhas av verkställande direktören enligt riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar och enligt skriftlig VD-instruktion. 

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den 
löpande förvaltningen. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och fastställer en arbetsordning för sitt 
arbete. 

Styrelsen ska tillse att organisationen av bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt 
(internkontroll). 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation. 

Styrelsen har i VD-instruktion ålagt VD att lämna den information som 
erfordras för att styrelsen ska kunna fullgöra sina i föregående stycke angivna 
skyldigheter. 

3 Styrelsens beslutskompetens 

Ärenden som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av 
ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse utgör styrelseärenden enligt ABL. 
Resterande förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och 
ankommer på VD att handha. 
För gränsdragning mellan styrelsen och VDs beslutskompetens i ovan angivet 
avseende gäller intill styrelsen beslutat annat vad som kommit till uttryck i 
instruktion för VD (styrelsens beslut). 
 
 



4 Styrelsens ordförande 

Enligt aktiebolagslagen leder styrelsens ordförande styrelsens arbete och har 
ålagts följande uppgifter och skyldigheter: 

a) Att bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt punkt 2 ovan. 

b) Att tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. 

c) Att sammankalla sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 

d) Att tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. 

e)                                 Att tillse att samtliga ledamöter såvitt möjligt bereds tillfälle att delta i 
ärendenas handläggning. 

5 Arbetsfördelning inom styrelsen 

Inom styrelsen förekommer ingen särskild arbetsfördelning annat än den mellan 
ordförande och styrelseledamot enligt ABL. 

6 Styrelsesammanträdet 

a) Program för styrelsesammanträden 
Sammanträden ska förekomma i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som sägs under punkt 7. Fastlagt program fråntar ej styrelseledamot och 
VD rätten att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden. 

b) Kallelse 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. 
Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen 
skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista och 
beslutsunderlag ska utsändas till ledamöter och suppleanter inom tid som 
styrelsen bestämmer. 

c) Styrelsesuppleanter 
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträde och ska således delges kallelse med åtföljande 
föredragningslista och beslutsunderlag till sammanträde. 
 

d) Arbetstagarrepresentant i styrelsen 
Arbetstagarrepresentanter deltar i styrelsearbetet på sätt som framgår av det 
mellan bolaget och de fackliga organisationerna träffade avtalet. 
 

e) Protokoll 
Vid styrelsens sammanträden ska föras beslutsprotokoll. Protokollet ska 
föras genom VDs försorg. 



Protokollet ska justeras av styrelsens ordförande och en utsedd 
justeringsman. 

Sekretess 
P.g.a. bestämmelse i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen omfattas 
bolaget av offentlighetsprincipen varför bolagets handlingar ska vara 
tillgängliga för enskilda i samma omfattning som om fråga varit om 
kommunal förvaltning. 

Enskild styrelseledamot äger ej rätt att besluta om utlämnandet av 
bolagets handlingar. Sådan rätt ankommer endast på styrelsen och på VD 
och på den som erhållit styrelsens uppdrag till detta. 

7 Årligen återkommande ärenden 

Följande ärenden ska behandlas vid nedan angivna sammanträdestidpunkter. 

a) Januari- eller Februarisammanträdet - koncernbidrag, uppföljning intern 
kontroll 

b) Marssammanträdet - årsredovisningen för föregående räkenskapsår 

c) Majsammanträdet - budgetuppföljning 

d) Septembersammanträdet – budgetuppföljning, budget, intern 
kontroll 
 

8  Introduktion av nya ledamöter och suppleanter 

Styrelseordförande och VD svarar för att ny styrelseledamot eller 
suppleant introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden. 

9 Omprövning 

Innehållet i ovanstående arbetsordning ska när styrelseledamot så begär 
omprövas. 



Instans 

Borås Stadshus AB 

BESLUTSFÖRSLAG 

Budget 2021 för Borås Stadshus AB och dess 
dotterbolag

Styrelsen föreslås besluta: 

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2021 för Borås Stadshus AB. 

Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till 

Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås 

Stadshus AB och dess dotterbolag.  

Budgetarna 2021 för Akademiplatsen AB, Borås Djurpark AB, Borås Elnät 

AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås 

TME AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt Inkubatorn i 

Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, 

avkastning och utdelning ska uppnås.     

 

2020-11-17 Ulf Olsson 

Ordförande 

Datum 

2020-11-18 Niklas Arvidsson 

Vice ordförande 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2020-00033 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

20201112 Svante Stomberg 

VD 

4 

Datum 



 

 

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 

2020-11-30 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00033 1.2.4.1 

  

 

Budget 2021 för Borås Stadshus AB och dess 

dotterbolag 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2021 för Borås Stadshus AB. 

Styrelsen har inget att erinra mot det förslag till beslut som är framlagt till 

Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås 

Stadshus AB och dess dotterbolag.  

Budgetarna 2021 för Akademiplatsen AB, Borås Djurpark AB, Borås Elnät AB, 

Borås Energi och Miljö AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME 

AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt Inkubatorn i Borås 

AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, 

avkastning och utdelning ska uppnås.     

Ärendet i sin helhet 

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 

2021. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för 

alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger 

budgetarna till handlingarna.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-11-30 

2. Skrivelse, 2020-11-30 

3. Bilagor: Budget 2021 för Akademiplatsen AB 

 Budget 2021 för Borås Djurpark AB 

 Budget 2021 för Borås Elnät AB 

 Budget 2021 för Borås Energi och Miljö AB 

 Budget 2021 för Borås kommuns Parkerings AB 

 Budget 2021 för BoråsBorås TME AB 

 Budget 2021 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

 Budget 2021 för Inkubatorn i Borås AB   

 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET   

   

               2021 – 2023 
 

            Antagen av styrelsen 2020-10-26 

      



 

1 
 

INLEDNING 

Den här handlingen skall ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten 

men också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare. 

 

BOLAGETS UPPDRAG 

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva 

parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning. Bolaget skall medverka till att 

staden blir tillgänglig för alla. 

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. Våra tjänster 

skall vara bekymmersfria, tillgängliga, tydliga och enkla att använda. 

 Hållbar affärsmässighet för invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö 
och personal som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande. 
 

 Att upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan 

gatumarksparkering och tomtmarksparkering. 
 

 Att utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, 

tillgänglighet, miljö och närhet. 

 

 Att aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser. 
 

 Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet. 
 
 
 

VÅR AFFÄRSIDÉ 

Vi skall genom samverkan aktivt bidra till Borås Stads utveckling genom att skapa 

attraktiva och affärsmässiga parkeringslösningar som påskyndar omställningen till 

fossilfritt. 
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VISION & STRATEGISKA MÅL 

Styrelsen har tagit fram långsiktiga strategiska mål för bolaget inom området Kund, 
Personal, Miljö och Ekonomi med 5 års perspektiv! Alla aktiviteter som bidrar till 
målen under perioden kommer att vara mätbara genom en NKI-undersökning som 
bolaget kommer genomföra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VISION

Vi skall erbjuda 
hållbara attraktiva 
parkeringslösningar 
med god service för 
boende, arbetande 

och besökare

KUND 

Att göra det 
enkelt för kunden

PERSONAL

Nöjda 
medarbetare som 

utvecklar 
varumärket

EKONOMI

Skapa 
förutsättningar 
för utveckling

MILJÖ

Skapa hållbara 
parkeringsmetoder 

som påskyndar 
omställningen till 

fossilfritt
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VÅR VERKSAMHET 

VÅRT KUNDLÖFTE 

Du skall alltid känna dig Välkommen! 

Du skall alltid kunna lita på att vi utför vårt uppdrag med Ansvar! 

Du skall alltid uppleva oss Engagerade! 

INVESTERINGAR 

Ett parkeringsledningssystem kommer att implementeras under 2021-2023. Detta 

kommer att få stor betydelse för söktrafiken i staden och är ett led i vårt 

miljöarbete. Vi ser det också som ett sätt att kunna bidra till att styra trafiken.  

Vi kommer också införa ett nytt skyltkoncept under perioden för att göra våra 

parkeringar snygga och inbjudande. 

Porten i P-huset Vulkanus kommer att göras om under 2021 för att underlätta in- 

och utfart. 

Vi har idag ett digitalt låssystem i Vulkanus och Valhall, detta system kommer 

också att införas på våra övriga anläggningar. 

Vi kommer att under perioden fokusera på säkerhet och trygghet genom att 

investera i kameror och brandlarm i alla våra befintliga anläggningar. 

Vårt arbete med digitaliseringar ur ett hållbart och miljömässigt fokus kommer att 

fortsätta under perioden. 

En ny parkeringsanläggning planeras under 2023. 

 BOLAGETS UTVECKLING 

Bolaget kommer att följa utvecklingen i branschen som går från parkering till 

mobilitet. Utvecklingen är att kunden gör mer själv och att vi kommer arbeta mer 

digitalt internt inom bolaget och även med våra kunder. Vi kommer sträva efter att 

ge kunden möjlighet att välja trafikslag och parkering redan före resan. Med mål 

för kunden att ”det ska vara lätt att göra rätt” kommer vi bidra till stadens mål 

med att få en livskraftig stadskärna tillgänglig för alla vid alla tillfällen. 

Vi kommer följa utvecklingen gällande mobilitet och smart city i alla våra processer 

och genom samverkan med andra utveckla Borås Stad gällande parkering och 

mobilitet.  

Vi kommer alltid ha kunden i fokus i vår utveckling. 
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BETALALTERNATIV 

App och Sms betalningar står i dag för ca 90 % procent av alla betalningar av 

parkeringsavgifter. 

Övriga betalsätt är kreditkort och bensinkort i våra automater. 

RISKER & UTMANINGAR 

Under 2021-2023 riskerar bolaget att bli av med ett 8 st tomtmarkparkeringar (700 
st parkeringsplatser ) såsom Hugin, Garvaren, Viskaholm, Mariedal, 
Krokshallstorget, Övre Brodal, Brodal, Krokshall, vilket innebär  en minskning med 
134 parkeringsplatser innanför cityringen och dess närhet. Nämnda områden ligger i 
stadens samhällsplanering att bebyggas. Samtidigt kommer det under samma 
period att byggas ännu fler lägenheter på befintliga fastigheter innanför cityringen. 
Detta medför fler boende och besökare till city. Bilinnehavet ligger fortsatt högt i 
Borås jämfört med andra städer. 

För att tillgodose behovet av framtida parkering samtidigt som staden förtätas är 
enda sättet att direkt ersätta dessa parkeringsplatser med att uppföra nya 
Mobilitetshus utanför och i anslutning till cityringen vid stadens framtida planerade 
stråk. Detta ger en möjlighet att tillgodose framtida behov inom fler trafikslag så 
som cykel, gående, bil, buss men är samtidigt en utmaning för bolagets ekonomi 
och utveckling.  

Den ekonomiska utmaningen för bolaget ligger bl.a. i att det saknas finansiering 
som tex parkeringsköpsmedel  och eget kapital att tillgå vid 
nybyggnationer/investeringar. 

Parkeringsbranschen är i en ständig förändring och under kommande period 
behöver bolaget anpassa sig till övergången från att bara hantera parkering till att 
arbeta med mobilitet i ett större perspektiv. Övergång från parkering till mobilitet 
är en stor förändring med stora utmaningar både inom bolaget och utanför. Det 
kommer att kräva dialog och samarbete över fler gränser än historiskt. 

 

MÖJLIGHETER 

Med den digitala utvecklingen bolaget har gjort de senaste åren ligger vi i framkant 
i Sverige. Vilket innebär att vi framledes har realtids- och historisk fakta på 
parkeringsaktiviteter på både gatumark och tomtmark, som kommer ligga till grund 
både för utveckling och beslut. Detta ger oss en stor möjlighet framåt att utveckla 
produkten tillsammans med hela staden. 

För att skapa en livskraftig stadskärna samtidigt som staden förtätas ser bolaget 
stort behov av en starkare samverkan inom staden. Parkering kommer att bli 
mobilitet under budgetperioden och vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar  
för att arbeta med mobilitet i planeringen av staden.  
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Vi har även fått nya erfarenheter under Covid-19 som ger oss möjligheter att tänka 
om och tänka nytt snabbare, genom att hitta nya digitala produkter och tjänster 
för samnyttjande  av markytor.  

Vi ser stora möjligheter till gemensamma lösningar genom att börja arbeta aktivt 
med  att använda fyrstegsprincipen som innebär att man väljer åtgärder i följande 
ordning: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av färdsätt.( tex 
förtätning av staden, avgifter för arbetsplatsparkering, MM- information och 
beteendeförändring) 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar ( tex 
bättre hänvisning, mer korttidsparkering, högre taxanivåer på 
besöksparkering, bilpooler) 

3. Förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar ( punktvisa ombyggnader och 
digitala verktyg) 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder( tex nya eller tillbyggnad av 
parkeringsanläggningar) 

Bolaget ser en stor möjlighet i att skapa gemensamma förutsättningar i att 
styrande dokument som berör produkten, skall revideras. Det skapar 
förutsättningar och möjligheter att skapa en tydlig process från det att planering 
och önskemål uppstår till att vi har färdig lösning som uppfyller både kundens 
behov, stadens miljö- och ekonomiska mål.   

 

TOMTMARKSPARKERINGAR   

                                                                           

TOMTMARK 

Parkering på enskild ägd mark så kallad tomtmark är en civilrättslig verksamhet. Vi 

erbjuder här allmänna parkeringsplatser samt uthyrning av fasta platser. 

Kontrollavgifter tillfaller bolaget. 

VÅRA ANLÄGGNINGAR 

Parkeringsbolaget äger följande anläggningar: 

 Nybrons Parkeringshus 266 platser 

 Valhalls P-däck 77 platser 

 Brodalsgaraget 105 platser 

 Kungsbrons P-däck 100 platser 

 Vulkanus 303 platser 

 



 

6 
 

Arrenderar följande anläggningar: 

 Valhallgaraget 59 platser 

 Krokshallsgaraget 48 platser 

Bolaget erbjuder 50 st tomtmarksparkeringar med totalt ca 4700 platser, dessa 

arrenderas främst från Borås Stad. 

STÄLLPLATS 

Bolaget öppnade  den 1 juli 2020 en ny Ställplats för husbilar på området Astern. 

På Ställplatsen finns tillgång till elladdning och den ligger centralt placerad med 

närhet till stadens utbud. 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

 

Bolagets personal svarar för tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan 
större drift-  och underhållsarbeten utförs av entreprenörer. Markrenhållningen 
inklusive snöröjning utförs till största delen av Servicekontoret. Elbilsladdning är en 
investering som bolaget gjort där vi äger och driver laddpunkterna. 

Parkeringsbolaget äger och driftar alla parkeringsautomater och ansvarar för alla 
betalsätt på tomtmark som vi äger eller genom arrende driver. 
Parkeringsintäkterna är bolagets. 

All parkeringsövervakning sker med egen personal.  

AVGIFTER PÅ TOMTMARK 

Den nya prisstrategin som infördes under 2019 kommer att fortsätta att 

implementeras under 2021-2023. Förändringen görs i samverkan med tekniska 

nämnden för att vi skall bibehålla och förtydliga vår strategi med att parkering på 

gatumark skall vara dyrare än på tomtmark.  

Till en följd av stadens förtätning, ökning av antal medborgare och bolagets 

investeringar, är strategins syfte att möjliggöra parkering genom att frigöra och 

prioritera parkeringsplatser för besökare och boende i centrum, samt skapa 

arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. 

EXTERNA UPPDRAG 

Bolaget sköter på entreprenad flera anläggningar i staden och detta regleras genom 

avtal. 

 



 

7 
 

GATUMARKPARKERINGAR 

GATUMARK 

Parkering på allmän plats så kallad gatumark inom tättbebyggt område där 

kommunen är huvudman är offentligrättslig verksamhet.  

Intäkterna på gatumark går efter bolagets uppräkning direkt in på konto hos 

Tekniska förvaltningen. Intäkterna från parkeringsanmärkningar går via 

Transportsstyrelsen direkt till Tekniska förvaltningen. 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

 

Parkeringsbolaget ansvarar för all övervakning på Borås Stads gatumark på uppdrag 
av Tekniska förvaltningen. 

Parkeringsbolaget äger och driftar alla parkeringsautomater och ansvarar för alla 
betalsätt på gatumark gällande parkeringsintäkter. 

AVTAL TEKNISKA FÖRVALTNINGEN OCH BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 

Parkeringsbolaget debiterar Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med 

gatuparkeringen enligt ett årligt avtalat belopp som tas upp i bolagets årsbudget. 

Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2020 uppgå till ca 13 Mkr. Intäkter 

från parkeringsanmärkningar beräknas till 6,6 Mkr för 2020. Totala intäkter från 

Parkeringsbolagets arbete på gatumark uppskattas till ca 19,6 Mkr 2020 och 

ersättning för detta arbete till Parkeringsbolaget är 2020 ca 7.5 Mkr. 

TEKNIK & UNDERHÅLL & DIGITALISERING 

Våra parkeringsanläggningars standard  och kundens efterfrågan är det som i första 

hand bidrar till god beläggning och budgeterad intäkt. 

PARKERINGSHUB 

Under 2018 upphandlade bolaget en IT hub. Från 2019 matas parkeringsaktiviteter 

in från våra tre telefonparkeringsleverantörer och under 2020 även 

parkeringsaktiviteter från de digitala parkeringsautomaterna. Då bolaget ansvarar 

för betalsätten både på gatumark och tomtmark så har vi från oktober 2020 

realtidsstatistik att tillgå gällande alla parkeringshändelser i Borås Stad. 
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PARKERINGSAUTOMATER 

Parkeringsautomaterna på tomt och gatumark är utbytta  under 2020 till helt 

digitala maskiner dvs biljettlösa.  

LADDINFRASTRUKTUR  

                                           

På sju av våra anläggningar finns det möjlighet att ladda elbilar. Dessa är 

Nybrogaraget, Valhall, Brodalsgaraget, Kungsbrons p-däck, Astern, Nornan, 

Hästskon och P-huset Vulkanus. Alla är intelligenta stolpar med sk semiladdning 11 

kwh som ger oss möjlighet att mäta, uppgradera och ta betalt för el. Vi har totalt 

92 laddpunkter för elbilar. I P-huset Vulkanus finns även möjlighet att ladda 

elcyklar. 

De analoga laddstolparna vi bytte ut till nya har vi återanvänt till stadens egen 

bilflotta på deras hyrda parkeringsplatser. 

UNDERHÅLL 

Drift och underhåll görs av egen personal eller av externa entreprenörer och består 

av drift av parkeringsautomater, parkeringsanläggningar samt kringytor. Alla 

områden och anläggningar har en 3-årsplan för underhållet som det arbetas efter.  

 

HÅLLBARHET 

Bolaget arbetar aktivt med att bidra till hållbarhet inom både personal, ekonomi, 

kund och miljö. Vid nyanskaffning och nybyggnation föregås det nästan alltid av 

upphandling enligt Lou eller direktupphandling, där anser bolaget att det 

långsiktiga arbetet med hållbarhet ligger. 
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MILJÖ 

Bolaget medverkar aktivt med att bidra till att minska koldioxidutsläpp i staden 

genom att: 

 Solceller på P-huset Vulkanus bidrar vi med 54 000 kwh per år. 

 Vårt arbete utförs till fots, cykel eller med våra egna fordon som består av 

två laddhybrider, två elbilar och ett dieselfordon. Vi kommer att ta bort en 

bil under 2021. 

 Erbjuda låsbara cykelboxar med möjlighet till elladdning  

 Främja nyttjandet av elbilar i Borås Stad  genom att fortsätta följa 

utvecklingen av laddfordon.  

 Att införa ett parkeringsledningssystem för att minska söktrafiken i staden. 

 Digitalisera arbetsrutiner för att minska pappersanvändningen. 

 Vi är miljödiplomerade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. 

 Bolaget är certifierat till att vara en cykelvänlig arbetsplats inom Borås Stad. 

 

SAMVERKAN 

Bolaget verkar för god samverkan i staden och externt. Vi ser det som en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i en stad som snabbt förtätas och vill ligga i 

framkant. 

BRANSCHSAMVERKAN 

Bolaget är medlem i branschorganisationen Svepark. Detta ger oss möjlighet att 

hålla oss uppdaterade på verksamhetsnära frågor och ger oss tillgång till ett 

branschrelaterat nätverk. 

Vi finns också representerade i Borås Citys styrelse där vi också är medlemmar. 

Bolaget har genomfört och kommer planera in omvärldsbevakning i form av bransch- 

mässor samt studiebesök hos andra parkeringsbolag. 

INOM STADEN 

Bolaget deltar i koncernsamverkan samt i flera nätverk och grupper: 

 Mobilitetsgruppen 

 Strategisk samverkan tekniska förvaltningen 

 Planeringsmöten detaljplaner 

 Inköpsforum 

 Informationssäkerhet – GDPR 

 Torkelmöten 
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PERSONAL 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i friskvårdsaktiviteter 

påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt.  

Bolaget uppmuntrar personalen aktivt genom friskvårdsbidrag, gratis bad i Borås 

Stads badhus, erbjudande om att deltaga i aktiviteter så som Kretsloppet och 

medlemskap i stadens ”Merkraft”. 

Genom vår företagshälsovård arbetar vi med förebyggande åtgärder såsom 

hälsoundersökningar och även med arbetsrelaterad sjukvård. 

Vi ser ständigt över våra arbetsmiljörutiner och policys  och genomför både fysiska 

och psykosociala skyddsronder. 

Genom att utveckla arbetsmetoder, teknik, hjälpmedel kan medarbetarens 

arbetsuppgifter förbättras samtidigt som bolaget utvecklas. 

Målet med en aktiv friskvård och personalvård är att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar och skapa en positiv arbetsmiljö samt öka trivseln för hela 

arbetsplatsen. 

 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

Bolaget har tagit fram en ny kommunikationsplan och startat implementeringen. 

Under kommande budgetperiod kommer varumärket förstärkas genom mer 

synlighet på våra parkeringsanläggningar samt i fler kanaler. Detta 

kommunikationskoncept ”Gatsmart” blir också ett internt mantra och kulturbärare. 

Vår hemsida är en viktig informationskanal, den är översatt till engelska, 

mobilanpassad och genomgår en uppdatering med tillgänglighetsanpassning. 

 Vi kommer fortsätta ha kunden i fokus och under 2021 kommer vi att fortsätta den 

digitala utvecklingen med kunderbjudanden samt öka vår närvaro på sociala 

medier.   

Bolaget kommer arbeta aktivt med marknadskommunikation genom att arbeta 

proaktivt med information om förändringar, utveckling och förbättringar. 

Arbetet planeras i vår kommunikationsplan. 
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Driftsbudget 2021
Tkr

              Bokslut               Budget               Prognos               Budget

INTÄKTER               2019               2020 2020                2021

Nettoomsättning
Parkeringsavgifter 17 960               20 000             15 000              18 000             

P-tillstånd 9 339                9 500              9 500                11 000             

Hyror, kontrakt 3 240                4 000              4 000                3 800              

Kontrollavgifter 1 630                1 500              1 500                1 500              

P-övervakning, avtal 903                   900                 900                   650                 

Övriga intäkter 421                   50                  50                    50                  

El intäkter 24                    -                    -                      100                 

P-tillstånd, internt 144                   -                    -                      -                    

Hyror, kontrakt internt 475                   800                 800                   1 050              

P-övervakn avtal internt 133                   100                 100                   150                 

Övriga intäkter internt 7 491                7 505              7 505                7 440              

Övriga intäkter momsfri 33                    

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 35                    

Summa 41 828          44 355        39 355         43 740        

KOSTNADER

Varor 5 270                5 565              5 565                5 715              

Arbete 10 885               11 885             10 435              10 805             

Lokaler 548                   570                 570                   650                 

Bilar 421                   426                 426                   366                 

Energikostnader markparkering 351                   445                 445                   270                 

Fastighetskostnader 2 039                2 630              2 630                4 070              

Förbrukningsmaterial 1 020                960                 960                   970                 

Reparation och underhåll 1 174                675                 675                   865                 

Telefon, datakommunikationer, porto 564                   720                 620                   665                 

Marknadsföring 443                   380                 380                   380                 

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 197                   215                 215                   225                 

Förvaltningskostnader 583                   375                 375                   545                 

Övriga tjänster och kostnader 3 396                3 490              1 740                3 850              

Summa Kostnader 26 891          28 336        25 036         29 376        

AVSKRIVNINGAR 23 892               6 403              6 000                5 590              

RÖRELSERESULTAT 8 955 -          9 616          8 319           8 774          

FINANSNETTO 970                   2 015              1 000                865                 

RESULTAT FÖRE BOK-

SLUTSDISP. OCH SKATT 9 925 -      7 601      7 319       7 909      
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Uppskattad driftbudget 2022 - 2023

Tkr

Bokslut Budget Prognos Budget Uppskattad budget

2019 2020 2020 2021 2022 2023

Intäkter
Nettoomsättning

P-avgifter,P-tillstånd 27 443          29 500         24 500         29 000         29 800         30 700         

Hyror, kontrakt 3 715            4 800          4 800          4 850          5 000          5 140          

P-överv. avtal 1 036            1 000          1 000          800             835             870             

Kontrollavgifter 1 630            1 500          1 500          1 500          1 500          1 500          

Elintäkter 100             100             100             

Övriga intäkter 7 969            7 555          7 555          7 490          7 490          7 490          

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 35                 

Summa 41 828        44 355      39 355      43 740      44 725      45 800      

Kostnader

Varor 5 270            5 565          5 565          5 715          5 660          5 915          

Arbete 10 885          11 885         10 435         10 805         11 005         11 285         

Lokaler 548               570             570             650             680             715             

Bilar 421               426             426             366             381             396             

Energikostnader markparkering 351               445             445             270             280             290             

Fastighetskostnader 2 039            2 630          2 630          4 070          4 210          2 230          

Förbrukningsmaterial 1 020            960             960             970             990             1 010          

Reparation och underhåll 1 174            675             675             865             865             865             

Telefon, datakommunikationer, porto 564               720             620             665             545             555             

Marknadsföring 443               380             380             380             380             380             

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 197               215             215             225             225             225             

Förvaltningskostnader 583               375             375             545             575             675             

Övriga tjänster och kostnader 3 396            3 490          1 740          3 850          2 875          2 900          

Summa 26 891        28 336      25 036      29 376      28 671      27 441      

Avskrivningar 23 892          6 403          6 000          5 590          5 750          8 760          

Rörelseresultat 8 955 -         9 616        8 319        8 774        10 304      9 599        

Finansnetto 970               2015 1 000          865 850             1 720          

RESULTAT FÖRE BOK-

SLUTSDISP. OCH SKATT 9 925 -        7 601       7 319       7 909       9 454       7 879       
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INVESTERINGSBUDGET 2021
TKR

2021 2022        2023

P-LEDNING 10 år 1 000       1 000       1 000           

NYTT SKYLTKONCEPT 5 år 250          250          150              

PORTEN VULKANUS 10 år 300          

MOBILITETSÅTGÄRDER 5 år 200          

LÅSSYSTEM 5 år 100          

P-HUS 33 ÅR 100 000        

TOTALA INVESTERINGAR 1 850  1 250  101 150  
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BUDGETKOMMENTARER 2021 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN OCH DESS UTVECKLING 

Parkeringsbolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsutvecklingens-

processen med olika typer av parkeringslösningar och mobilitetslösningar. Vi har 

enligt våra ägardirektiv ett resultatkrav efter finansnetto på 7-8 Mkr/år. De 

budgeterade resultaten under perioden 2021 – 2022 beräknas också kunna uppfylla 

ägarens krav på avkastning. När vi investerar i ett nytt p-hus 2023 och får göra 

samma värdering som vid investeringen av Vulkanus som resulterade i en 

nerskrivning så kommer vi att behöva ett tillskott från ägaren. 

Bolaget har personal och utrustning för verksamheten på såväl bolagets egna p-

anläggningar på tomtmark som på gatumark där bolaget utför övervakningstjänster 

åt Tekniska förvaltningen. 

BERÄKNADE PARKERINGSINTÄKTER ÅR 2020 

GATUMARK 

P-avgifter                                  13,0 Mkr  

Felparkeringsavgifter                   6,6 Mkr          19,6 Mkr 

 

TOMTMARK 

P-avgifter                                  15,0 Mkr 

Tillstånd                                      9,5 Mkr 

Hyror                                           4,8 Mkr 

Kontrollavgifter                            1,5 Mkr 

Övriga intäkter exkl ers från TF     0,1 Mkr          30,9 Mkr 

TOTALT                                                             50,5 Mkr 

Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,5 Mkr under 2020 för 

dessa tjänster. 
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RÖRELSEINTÄKTER 

INTÄKTERNAS UTVECKLING UNDER 2017 – 2023 

2017          39,0 Mkr 

2018          39,2 Mkr 

2019          41,8 Mkr 

2020          39,4 Mkr  prognos 

2021          43,6 Mkr  budget 

2022          44,6 Mkr  budget 

2023          45,7 Mkr  budget 

 

Vi kommer att fortsätta implementera den nya prisstrategin under 2021 – 2022. 

Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning blir efter 

överenskommelse 7,4 Mkr. 

 

RÖRELSEKOSTNADER  

VAROR 

Här är främst kostnader för arrenden och renhållning.  

 

ARBETE 

Bolaget har haft 19 årsanställda under 2020 och beräknas ha samma antal 

årsanställda under 2021.  

 

LOKALER 

Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning och dessa beräknas bli i 

stort sett oförändrade jmf med budget 2020. 

 

BILAR 

Bolaget leasar för övervakningen fyra bilar och en bil för serviceteknikerna. För tre 

av bilarna löper leasingavtalen ut under 1:a halvåret 2021 och då planerar bolaget 

endast att ersätta dessa med två bilar.  
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ENERGIKOSTNADER FÖR MARKPARKERING  

Detta är främst kostnader för elladdning på våra markparkeringar. Alla 

parkeringsautomater drivs nu av solceller, därför beräknas denna kostnad minska 

med 175 tkr jmf med budget 2020. 

 

FASTIGHETSKOSTNADER 

Under 2021 kommer vi att satsa på att rusta upp några av våra äldre anläggningar 

såsom Nybrogaraget, Valhall och Krokshallsgaraget. Detta innebär att kostnaderna 

för fastigheter beräknas öka med 1440 tkr 2021 jmf med budet 2020. 

 

FÖRBRUKNINGSMATERIAL 

Kostnaden för förbrukningsmaterial beräknas bli oförändrat jmf med budget 2020. 

 

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 

De här är framförallt underhållskostnader för våra markparkeringar. Under 2021 – 

2023 kommer vi att rusta upp våra markparkeringar enligt en framtagen 

underhållsplan. Dessa kostnader kommer därför att öka med 190 tkr jmf med 

budget 2020. 

 

TELEFON, DATAKOMMUNIKATIONER OCH PORTO 

Dessa kostnader kommer i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2020. 

 

MARKNADFÖRING 

Bolaget har en fortsatt hög målsättning i marknadsföringen av parkering i Borås 

city. Liksom tidigare år kommer den att prioritera information om tillgänglighet i 

city. Aktiviteterna sker ofta i samverkan med förvaltningarna i Borås Stad och med 

Borås City. Vi har också samarbete med en kommunikationsbyrå. 

 

RESEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 

De här kostnaderna beräknas i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2020. 
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FÖRVALTNINGSKOSTNADER 

Dessa kostnader beräknas öka med 170 tkr jmf med budget 2020. Detta beror 

främst på ökade kostnader för revision och årsredovisning. 

 

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH KOSTNADER 

Vi kommer att under 2021 köpa konsulttjänster för vårt fortsatta 

digitaliseringsarbete, detta för att bolaget är för litet för att ha dessa 

expertkunskaper i egen regi. Därför kommer dessa kostnader att öka med 360 tkr 

jmf med budget 2020. 

 

AVSKRIVNINGAR 

Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2021 är: 

Parkeringsledningssystem 1000 tkr, Nytt skyltkoncept 250 tkr, Åtgärda porten i 

Vulkanus 300 tkr, Mobilitetsåtgärder 200 tkr och Låssystem 100 tkr. 

 

RÄNTOR 

Internbanken ansvarar för bolagets räntesättning. Kostnaden för räntor beräknas bli 

865 tkr. 

 

KREDITLIMIT 

Bolaget har idag en kreditlimit om 150 Mkr. Detta kommer att räcka under 2021. 

 

RISKER UNDER 2021 

Att vi blir av med fler markparkeringar än de områden vi känner till under 

perioden. Då pandemin med Covid-19 har haft stor påverkan på vår omsättning och 

beläggning under 2020 är det en risk om detta fortsätter under 2021 som är svår att 

bedöma.  
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UPPSKATTAD DRIFTSBUDGET 2022 – 2023 

 

INTÄKTER 

Bolaget kommer att fortsätta implementera den nya avgiftstukturen som bygger på 

att staden är indelad i tre zoner med olika prisstrukturer. Detta beräknas ge en 

intäktsökning på 1 Mkr under 2022 och ytterligare 1,1 Mkr under 2023. 

 

KOSTNADER 

Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara 

oförändrade förutom årlig kostnads- och löneutveckling. Avskrivningar och räntor 

kommer att öka med 3,9 Mkr + ev. nedskrivningar 2023 om ytterligare ett P-hus 

byggs. 

 

INVESTERINGAR  

Under 2023 planeras för ett P-hus för 100 Mkr och en fortsatt utbyggnad av P-

ledningssystemet med 1 Mkr/år 2022-2023. 

 

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT  

2022 beräknas ett resultat om + 9,5 Mkr och för 2023 + 7,9 Mkr. 
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4 BORÅS ELNÄT 5BORÅS ELNÄT

Av största vikt för ett  
fungerande samhälle

I N L E D N I N G

Våra nät för el och datakommunikation (stadsnät) är kritiska infrastrukturer 
för att samhället ska fungera. Det har inte minst den senaste tiden påvisat, i 

spåren av Coronapandemin. I den förändrade värld där vi alla fått begränsa 
våra sociala kontakter, både på och utanför våra arbetsplatser, har vår  

verksamhet och de tjänster vi erbjuder spelat stor roll. 

Jag känner en stolthet över 
 att det finns ett så stort engage-
mang bland våra medarbetare. ”

Ett fungerande elnät är en  
förutsättning för att datakom-
munikationen ska fungera. ”

När allt fler använder våra nät för att arbeta hemifrån, 
beställa mat och medicin på nätet och genomföra 
bank- och myndighetsärenden digitalt, måste det 
fungera. Pandemin har satt fingret på att det är av största 
vikt att el- och kommunikationsförsörjningen finns där, 
med tillräcklig kapacitet, när vi har behov av det. 

Att vi varit så aktiva i utbyggnaden av våra nät för  
el och datakommunikation har gjort det möjligt att 
många har kunnat och fortsatt kan arbeta på distans 
och ha digitala möten. Men det har också haft betydelse 
att våra nät är robusta och håller hög kvalitet. 

– Det samspelar och hänger ihop. Ett fungerande elnät 
är en förutsättning för att datakommunikationen ska 
fungera. Att vi kan säkra leveransen är en förutsättning 
för att kommunikationen ska fungera. Viktiga tjänster 
har ökat och det är ju en kommunikation som går över 
ett nät som vi tillhandahåller. 

Möta ett ökat elbehov i samhället 
Vi arbetar fortsatt med att möta en ökad elektrifiering 
av samhället ur olika aspekter. Det handlar om allt  
från att det blir fler fordon som kräver el till att vara  
en viktig medspelare när staden utvecklas och växer. 

– Vårt uppdrag är att göra det möjligt så att staden kan 
utvecklas hållbart. Vi behöver utveckla våra möjligheter 
att vara proaktiva i vår dialog med de delar i staden 
som planerar utveckling och utbyggnad. Är vi med i 
dessa processer tidigt har vi en chans att visa var det 
finns möjligheter eller kanske begränsningar i våra nät.

Vi vill uppfylla våra kunders behov och 
förväntan 
Även när det gäller våra kunder och deras affärer sker 
en ökad digitalisering och elektrifiering. Vi får fler och 
fler önskemål om att till exempel ansluta solcellsan-
läggningar och laddstolpar för elfordon. Många aktörer 
tar dessa aktiva beslut, vilket påverkar vår verksamhet. 

Vi vill också kunna möta våra kunders förväntningar  
när det gäller kommunikation i samband med driftstopp. 
Det finns en förståelse för att det kan bli stopp, vilket 
kan medföra både små och stora konsekvenser för våra 

kunder. Men då förväntar de sig att snabbt få informa-
tion om vad som hänt och när det kan vara löst. 

– En proaktiv kommunikation är viktig, det framkom-
mer dels i de kundmätningar vi gör, dels i dialogen 
med våra kunder. Det är ett område där vi vill förbättra 
oss ytterligare.

Stora investeringar för fortsatt robust nät i 
framtiden 
Vårt bolag gör investeringar för att göra det möjligt för 
staden att kunna växa och ha en fortsatt robust 
kraftförsörjning. Vi jobbar stenhårt för att erbjuda en 
försörjningstrygghet när det gäller elförsörjning. Att vi 
har ett elnät som har tillräcklig kapacitet så att det inte 
blir begränsande för de som behöver det. Bolaget har 
tillsammans med Borås stad varit väldigt proaktiva och 
förutseende och det är väldigt framsynta investeringar 
som har gjorts och görs. 

Ett av våra stora mål är att integrera vårt nya högspän-
ningsnät på 130 kilovolt, med vårt mer finmaskiga 
lågspänningsnät. Den ökade digitaliseringen driver också 
väldigt mycket el med exempelvis nya datahallar och 
serveranläggningar. Utmaningen för oss är att kunna ta 
hand om nya stora förbrukningar som ska in i elnätet.

– Detta är nödvändiga investeringar för att inte 
begränsa stadens utveckling. Jag känner en trygghet 
och förvissning om att dessa investeringar kommer 
bidra till Borås stads fortsatta utveckling. Utmaningen 
framåt för hela vår bransch är att ställa om till ett mer 
förnybart och hållbart elsystem. 

Stolta och engagerade medarbetare 
Vi är ett 80-tal medarbetare som arbetar för att säkra 
det moderna livet för boråsarna. 

– Jag känner en stolthet över att det finns ett så stort 
engagemang bland våra medarbetare att fortsätta 
leverera samhällsviktig infrastruktur. I en tid av prövning 
i Coronapandemins spår har våra medarbetare klarat av 
att ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar och 
fortsatt leverera tjänster som är viktiga för våra kunder.
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Framtida utmaningar för vår ekonomi 
Vi ser utmaningar när det gäller vår ekonomi framöver. 
Den nya intäktsramen för elnätsverksamheten 2020-
2023 begränsar våra möjligheter att ta ut intäkter.  
Det gör att bolaget får svårare att kompensera för de 
kostnadsökningar som blir genom bolagets investeringar. 

Vi ser en positiv ekonomisk utveckling för stadsnäts-
verksamheten. Genom en ökad försäljning har vi stärkt 
våra intäkter. Allt fler vill ansluta sig till vårt stadsnät 
och andelen kunder som vill ha mer kapacitet genom 
att köpa ytterligare tjänster ökar hela tiden. 

God arbetsmiljö och ökad säkerhet i fokus 
Vi kommer fortsätta att arbeta för och värna en god 
arbetsmiljö. Det är viktigt för våra medarbetares 
välmående och för att förhindra olyckor och tillbud  
i vår verksamhet.

Säkerhet är ett område som vi behöver förstärka 
ytterligare på flera plan till följd av omvärldsläget.  
Vi ser ett ökat hot mot vår bransch med fler och fler 
angrepp och intrång. Det handlar om att förbättra olika 
tekniska skydd, men också utbilda och öka medveten-
heten hos våra medarbetare med målet att bli ISO- 
certifierade enligt 27001. Vi har arbetat med att stärka 
vår ledningsprocess, där vi fört in dessa säkerhetsaspekter 
i vår verksamhetsplanering och budget på bättre sätt. 

Sedan våren 2015 är vi ISO-certifierade 14001 enligt 
de krav våra ägare ställt. Fokus framöver är att minska 
vårt klimatavtryck och våra koldioxidutsläpp. Vi ser 
över våra verksamhetsfordon, så att fler och fler drivs 
med mer miljövänliga bränslen.

Avslutande kommentar och reflektion 
Det här blir sista gången jag som VD är med och tar 
fram en ny verksamhetsplan. Eftersom jag går vidare 
mot nya uppdrag och utmaningar kommer jag tyvärr 
inte få möjlighet att leda företaget i att förverkliga det 
spännande uppdrag och planer som vi har inför 
kommande år. 

– Jag vill verkligen tacka kunder, styrelsen, Borås stad 
och andra intressenter för ett gott och givande samar-
bete. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla medar-
betare på Borås Elnät för det ansvar och engagemang 
som dagligen uppvisas i att leverera el- och datakom-
munikation till våra kunder. Det har varit en ära att få 
vara VD för Borås Elnät AB.

Rickard Bern
VD

Vi kommer fortsätta att arbeta för 
och värna en god arbetsmiljö. Det 
är viktigt för våra medarbetares  
välmående och för att förhindra 
olyckor och tillbud i vår verksamhet.

”
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Upprustningar för  
samhälle och bolag

 A F F Ä R S O M R Å D E  E L N Ä T 

I dagsläget handlar vårt arbete framförallt om att ansluta nya stationer till  
130-kilovoltringen runt om Borås. Att bygga stationer och ansluta dessa till  

högspänningsnätet kommer vara det som vi fokuserar mest på under 2021. 
Samtidigt fortsätter arbetet med att byta ut våra mätarsystem för fullt.

Vid sidan av dessa stora upprustningar för driftsäkerhet 
kommer vi fortsätta satsa på en förbättring av leverans-
säkerhet och optimering av interna arbetsprocesser. 

Under 2020 har vi kunnat avsluta den kraftiga utbygg-
naden av högspänningsnätet. Samtidigt fortsätter det 
stora investeringsprojektet 2031 med nya projektdelar. 
Vi har knutit ihop ledningsnätet och här finns bara 
småsaker kvar att lösa under 2021. Det ger oss utrym-
me att lägga mycket fokus på byggnation och ombygg-
nation av mottagningsstationer.

Nya tag med gamla och nya stationer 
Vi kommer att göra en ny upphandling för mottag-
ningsstationen Sandlid som innebär byggnation under 

åren 2021 och 2022. Här handlar det inte om en 
nyinvestering utan en cirka 40 år gammal station som 
behöver bytas ut för att kunna garantera leveranssäker-
het. En annan mottagningsstation som får en reinves-
tering är Ålgården.

Där bygger vi en ny station fast på en annan plats invid 
den tidigare stationen Getängen. Vi kommer att slå 
ihop båda stationerna i ett ytterligare långsiktigt 
byggprojekt med start under 2021 med planerad 
avslutning under 2023. Det är en stor insats med utma-
nande byggarbeten som pågår i tre år. Först behöver vi 
bygga en ny station och sedan koppla ihop stationernas 
två olika nät, det befintliga med det nya. Även om  

det tekniskt sett kanske inte är en speciellt avancerad 
byggnation så betyder den ändå omfattande och 
krävande arbetsinsatser.

Stora upprustningar för hela bolaget 
Vi har ett antal gamla stationer som är kopplade till ett 
30 kilovoltnät som inte är rustade för att klara framti-
dens utmaningar. Det som vi därför har gjort hittills är 
att vi har byggt ett långt högspänningsnät runt om hela 
Borås som ligger på en på spänningsnivå av 130 kilo- 
volt. Nu behöver vi ansluta nya stationer till högspän-
ningsnätet samtidigt som varje ny station i framtiden 
också ska anslutas dit.

Hela projektet 2031 är en stor upprustning av hela 
Borås Elnät. När vi började med det för mer än tio år 
sedan såg man redan då att Borås är en kontinuerlig 
växande stad med nya industri- och bostadsområden. 
Från början har projektet varit väldigt framsynt med 
hänsyn till förändrade förutsättningar över tid. Belast-
ningen för elnätet ökade stadigt med antalet nya 
kunder. Sedan 2012 har vi arbetat med att bygga ut  
de första stationerna samtidigt som det långa 130- 
kilovoltnätet byggdes upp och ut. 

Fortsatt arbete med framtida mätsystem 
Den rådande pandemin har påverkat arbetet med 
utvecklingen av vårt mätsystem och lett till förseningar. 
Vi fortsätter jobba med våra insatser där för fullt men i 
nuläget är vi tvungna att räkna med en försening på 
upp till tre månader.

Under 2020 har vi jobbat mycket med att etablera 
kontakter med det nya företaget som vi samarbetar 
med kring det nya mätsystemet. Det har handlat 
mycket om systemkonfigurationer och planeringar. 
Sammanlagt är det åtta olika projektgrupper som 
jobbar med olika delar av det projektet. Flera nya 
systemdelar kommer in, samtidigt som de i framtiden 
ska integreras med vårt befintliga mätsystem.

IT-frågorna där är en stor del av arbetet. Utmaningen 
ligger i att vi ska driva det gamla systemet samtidigt 
som vi försöker integrera i det nya. Vi har nyligen 
också genomfört tester av de nya systemen och 
mätarna för att kunna se att de fungerar ihop. Parallellt 
pågår vårt planeringsarbete kring mätarbyten där alla 
mätare hos alla våra kunder ska bytas ut. Det är drygt 
43 500 mätare som ska bytas under 2021.

Processorienterad verksamhet 
Vi hade som mål att slutföra vårt interna arbete kring en 
mer processorienterad verksamhet, slutföra processkart-
läggningen och komma igång med pulsmöten inom 
respektive process. Tyvärr har det arbetet bromsats upp på 
grund av coronapandemin, men vi kommer att starta upp 
snart igen. 

2021 kommer vi att ägna åt att låta processarbetet sätta 
sig i vår organisation så att alla kan känna sig bekväma 
med att utveckla det vidare gemensamt.

Nya tester för säkra leveranser 
Sedan en längre tid har vi diskuterat nya testmetoder för 
att identifiera felkällor där man provocerar fram fel på 
kablar som inte är inkopplade. Nu har vi tittat noggrant 
på metoderna och genomfört testar. Det är ett arbete som 
vi tror mycket på och vi fortsätter jobba med att utvärdera 
testerna. Vårt mål är att genomföra liknande tester mer 
löpande under 2021 för att öka leveranssäkerheten.

IT-frågorna där är en stor del 
av arbetet. Utmaningen ligger 
i att vi ska driva det gamla 
systemet samtidigt som vi 
försöker integrera i det nya.

”
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Nya mål och metoder för mindre störningar 
Hur kan vi på bästa sätt mäta störningar i våra nät? 
Det är en fråga som vi jobbar mycket med och där har 
vi också satt upp nya mål. Vi har börjat jobba med två 
mått som heter SAIDI och SAIFI som är olika 
nationella mått för att mäta störningar. Mätetalen 
hjälper oss med att jämföra antalet minuter strömav-
brott per kund och år. Dels är det avbrottstiden som 

man här fokuserar på och dels hur många avbrott det 
finns hos våra kunder per år. Med hjälp av detta har  
vi kunnat ta fram statistik för att jämföra oss med 
liknande bolag och deras störningar. Statistiken 
kommer att hjälpa oss även i framtiden med att sätta 
upp nya mål för vår verksamhet och förhoppningsvis 
minska störningar i vårt nät.
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Helhetsgrepp för  
samhället och miljön

Vi märker ett ökat intresse från våra kunder för en säker anslutning och  
uppkoppling. Efter ett år präglat av en global pandemi och lokal krishantering 

har det blivit alltmer viktigt. I frågor om effektivitet och driftsäkerhet börjar vi 
spela en mer och mer konsultativ roll för våra kunder. Där sammanför och  

skapar vi, tillsammans med staden och andra samarbetspartners,  
helhetslösningar som gynnar miljön och samhället på sikt.

Våra kunder har blivit mer medvetna om sårbarheten av 
den egna anslutningen och digitala kommunikationen. 
Strömmen och framförallt uppkopplingen är nästan 
det viktigaste som både företag och privatperson idag 
har. Därför jobbar vi mer och mer med helhetslösningar 
och ett omtag kring hela affärer. Tillsammans med 
andra aktörer vill vi på SplitVision – Borås stads-
nät, kunna bygga för framtiden på ett smartare sätt.

För en smart, enkel och effektiv vardag 
Utvecklingen av Internet of Things (IOT) är en av de 
största inriktningarna för oss just nu. Under 2019 
byggdes det LoRaWan, en trådlös infrastruktur för 
IOT-applikationer. Baserat på LoRaWan har vi börjat 
jobba med att utforma en affärsmodell som skapar 
förenklingar för våra kunder.

Ett exempel där är smarta fastigheter, där vi redan 
samarbetar med större fastighetsägare. På sikt vill  
vi också inkludera privata villaägare och tillsammans 
skapa helhetslösningar som väver samman flera funk- 
tioner utav våra tjänsteutbud för att serva kunderna  
på bästa sätt. Mobiltäckning, Wifi, TV-lösningar, Bred-
band, LoRaWan-tekniker eller fastighetsstyrning skulle 
kunna vara olika tjänster att kombinera i en hel- 
hetslösning. Ett exempel kunde vara att effektivisera 
värmekostnader i en fastighet genom att koppla samman 
olika tjänster som kan reglera värmen.

Helheten vi strävar efter i vårt arbete innebär också att  
vi ser smarta fastigheter som en del av en smart stad som 
nyttjas av en kombinerad energioptimering. Det gör vi 
med det bolagsövergripande mål om att minska 

Vi fortsätter att utveckla och förfina 
vårt affärsområde. Det gäller särskilt 
vårt utvecklingsarbete kring Internet 
of Things. 

”
A F F Ä R S O M R Å D E  S T A D S N Ä T  –  S P L I T V I S I O N 

klimatpåverkan och nå upp till de klimatmålen som vi har.  
Vi har också börjat jobba med nya sensorer som vi testar 
i den egna verksamheten.

Ett annat område där IOT-teknik exempelvis kan 
hjälpa till är med att leverera information om vilka  
papperskorgar i stadsområdet som verkligen behöver 
tömmas, samtidigt som man kan spara på onödiga 
transporter och därmed onödiga kostnader för miljön 
och samhället.

Ny omorganisation som bemöter  
kundens krav 
Vår omorganisation är ett pågående arbete som fortsätter 
utveckla allt från interna mötesstrukturer till kundrela-
tioner. Tidigare har vi haft tre enheter med Drift, 
Planering och Sälj. Idag har vi kombinerat Drift och 
Planering till en enhet som vi kallar för Nät. Detta för 
att få mindre överlämningar internt och samtidigt skapa 
en förenkling mot kunden.

Målsättningen för våra projekt är att ha en utpekad 
ansvarig person per projekt. I och med alla olika 
kompetenser som behövs för att driva projekt krävs det 
också mycket ordning och reda för att kunden bara ska 

bli bemött av ett fåtal parter. Vi har lagt mycket energi 
på att våra kunder ska få de bästa kundupplevelserna 
och att de känner sig omhändertagna. Med det i fokus 
vidareutvecklar och finslipar vi vår organisation. 
Leveransskicklighet är en stor drivande och avgörande 
faktor för vara kunder. Det ska gå snabbt, smidigt och 
den nya organisationen ska kunna bemöta just det kravet.

Nya behov i en föränderlig värld 
Omvärlden vi lever i är föränderlig och den rådande 
pandemin har lett till att många av oss jobbar hemifrån. 
Det har tydligt visat att behovet av en fungerande 
uppkoppling har ökat. Uppkopplingen hemma har 
blivit minst lika viktig som uppkopplingen på företaget 
man jobbar för.

Oftast handlar det om att säkra upp möjligheten att 
kunna jobba hemifrån och där har det kommit flera nya 
förfrågningar. Många fastighetsägare har mötts av ett 
nytt behov som inte har funnits tidigare. Även om vi 
redan för flera år sedan identifierade detta behov som 
en framtidsutmaning när vi byggde ut fiber, och då 
försökte visa på möjligheterna, så har coronavirusets 
effekter drivit på diskussionen märkbart.

Vi har en del vita fläckar på landsbygden som inte har 
en fiberanslutning än, även om fiberföreningar har gjort 
ett viktigt arbete där. Här har vi ett nytt fokus men 
också en affärsmässig utmaning. Tillsammans, även i 
samarbete med andra aktörer, vill vi hitta möjligheter 
för att framöver täcka det behovet. På affärsmässiga 
grunder vill vi ta ett samlat grepp och för att kunna  
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Som lokalt energibolag har vi vår styrka  
i den lokala kännedomen. Vi har stenkoll 
på de unika lokala förutsättningarna.  
Med Netwest kan vi samtidigt utveckla  
ett gränsöverskridande erbjudande för att 
skapa ännu bättre upplevelser för kunden.

”
vara en partner som löser det åt befolkningen på 
landsbygden. Deras röster hörs och vi vill tillgodose  
de behoven.

Exempelvis bygger vi nu ut fiber i Vänga. Från början 
fanns det en fiberförening där som sedan blev till ett 
utbyggnadsområde. Vi bygger nu upp hela infrastruk-
turen och är kundernas kommunikationsoperatör.

Öppet stadsnät med egen omsorgsportal 
Med den så kallade omsorgsportalen är vi på väg att 
skapa ett helt nytt segment som ska underlätta 
vardagen för vår äldre medborgare. Om man som 
invånare är kopplad till det öppna stadsnätet så ska 
man även kunna koppla upp sig till en omsorgsportal. 
Äldre människor som bor hemma och börjar få större 
behov av stöd och omsorg kan så nu, med relativt enkel 
teknik, få tillgång till olika informations- och kommu-
nikationstjänster. Med högprioriterade funktioner 
handlar omsorgsportalen framförallt om ett säkert, 
dedikerat och krypterat informationsutbyte i en egen 
kommunikationskanal. Det kan exempelvis handla om 
funktioner som hjälper till att komma ihåg att stänga 
av vattnet, släcka ljuset och andra liknande grepp för en 
vardag utan hinder.

Nya möjligheter med datacentret Viared 
Det nya datacentret Viared, som vi invigde i juni 2019, 
har fokus på driftsäkerhet och datasäkerhet. Pandemins 
effekter har lett till att investeringarna har varit lite 
återhållsamma. Det gör att vi inte har fått den skjuts 

som vi har önskat. Tekniken kring driftsäkerhet har 
stegvis byggts ut för alla företag och fastighetsägare.  
I nästa steg ska vi skapa mer redundanta lösningar som 
datacentret kan erbjuda. Möjligheterna är många och 
vi ser framemot att ännu mer kunna visa på datacen-
trets stora potential.

Intensifierat arbete med Netwest 
Idag jobbar vi ännu mer intensivt med Netwest 
Sweden AB, det regionala bredbandsbolaget, som vi är 
delägare i. Vi var med och skapade det bolaget för att 
kunna erbjuda en smidig och övergripande lösning för 
slutkunder med verksamhet i flera kommuner. Nu ser 
vi ett nationellt intresse för den typen av sammanslag-
ning för att kunna leverera helhetslösningar över 
kommun- och regiongränser.

Som lokalt el & stadsnätsbolag har vi vår styrka i den 
lokala kännedomen. Vi har stenkoll på de unika lokala 
förutsättningarna. Med Netwest kan vi samtidigt 
utveckla ett gränsöverskridande erbjudande för att 
skapa ännu bättre upplevelser för kunden. Det 
intensiva arbetet som vi gör nu kommer fortsätta skapa 
helt nya möjligheter för oss och våra kunder framöver.
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Mer fokus på  
kundens upplevelser

Med hjälp av employer  
branding tar vi vara på  

bolagets potential

K U N D T J Ä N S T

H R

Kundtjänst är en viktig och central funktion för bolaget och ofta våra 
kunders första kontakt, såväl för privat- som företagskunder. Vi jobbar 

efter vår vision om god service och att sätta kunden i fokus. 

HR-enheten utvecklar, samordnar och ansvarar för bolagets  
personalpolitik och arbetsgivaransvar. Enhetens uppgift är också  

att stödja och ge bästa möjliga service till verksamheten  
i såväl det operativa som det strategiska HR-arbetet.

Målet är att ha nöjda kunder som känner sig sedda och 
hörda. Utöver vårt kunduppdrag fungerar vi också som 
stöd mot övriga avdelningar i bolaget. Vi arbetar även 
tätt ihop med en rad samarbetspartners, som exempel-
vis Borås Elhandel.

I fokus 2021 
Byte av elmätare i projektet FRAMM 
Vi har ett tätt samarbete med mätenheten i det projekt 
som kallas FRAMM, där bolaget under 2021 ska byta 
ut alla elmätare hos våra kunder. Det handlar om cirka 
46 000 elmätare. Vår uppgift är att lägga upp alla nya 
mätare i vårt kundsystem, så att vi kan läsa av förbruk-
ning och skicka ut korrekta fakturor. 

Fler kundundersökningar 
Vi har en ny samarbetspartner när det gäller kundun-
dersökningar, som från hösten 2020 kommer att göras 
oftare. De ska genomföras varje kvartal istället för som 
tidigare vartannat år. Runt 200 kundintervjuer genom-
förs varje gång, vilket gör att det kommer ta några 
undersökningar för att få ett statistiskt säkerställt 
resultat. Fördelen är att vi kontinuerligt får en värde-
mätare på hur våra kunder upplever oss och en bättre 
möjlighet att göra snabbare förbättringar för att 
tillmötesgå deras önskemål. De nya undersökningarna 
gör också att vi kan jämföra oss med andra elbolag i 
Västsverige, eftersom många har samma leverantör 
med mångårig erfarenhet i branschen.

Öka den digitala kundkommunikationen 
Vi kommer fortsätta vårt arbete med att öka den 
digitala kundkommunikationen. Arbetet startade 2019 
med att så långt det är möjligt styra om till digitala 
fakturor via exempelvis autogiro, e-post eller Kivra. 
Våra kunders kunskap kring digital teknik varierar 
stort, därför är det en utmaning att kunna möta varje 
kunds behov. Vi jobbar nu vidare med våra informa-
tionsbrev för att kunna skicka fler digitalt via e-post. 
Ellagen reglerar vilka informationsbrev vi måste skicka 
ut, till exempel till nya kunder eller när en kund byter 
leverantör eller säger upp avtal.

Ny marknadsmodell för kundkontakter  
Vi fortsätter bevaka hur det går med den nya modellen 
för kundkontakter, som kallas elhandlarcentrisk 
marknadsmodell och ska bli verklighet inom ett par år. 
Idag har kunden kontakt med både elnätsföretaget och 
elhandelsföretaget. Den nya modellen innebär att 
kunden endast har kontakt med elhandelsföretaget, 
utom i de frågor som är direkt kopplade till det fysiska 
elnätet, som exempelvis avbrott och nyanslutning av 
anläggningar.

Svenska kraftnät och Energiföretagen ska ta fram ett 
regelverk för hur detta ska fungera, med en gemensam 
databas och nationella riktlinjer för hur uppgifter ska 
läggas in. Vi har en arbetsgrupp tillsammans med 
Borås Elhandel, som löpande stämmer av vad som 
händer och hur vi ska agera.

Arbetsområdena omfattar bland annat personalpo-
litiska riktlinjer, interna HR-processer, rekrytering, 
övergripande kompetensutvecklingsfrågor, löne-
bildning, löneadministration, lönesystem, tjänste-
pension och försäkringar, lagar och avtal, fackliga 
förhandlingar, arbetsrättsliga frågor, utbildning, 
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

I fokus 2021  
Fortsatt digitalisering för effektivare arbete 
och processer 
Under 2021 kommer vi arbeta vidare med den 
översyn av de system som vi använder i HR-admi-
nistrationen. Syftet är att utveckla och komplettera 
eller ersätta systemen för att modernisera och 
effektivisera arbetet och våra processer. De 
HR-processer som bland annat kommer att 
genomlysas är rekryterings- och introduktionspro-
cessen. Även processer kring samtal kommer ses 
över, där det kan bli aktuellt att införa ett digitalt 
system för dokumentations- och samtalshantering. 
Det innebär att utvecklings- och lönesamtal 
mellan chefer och medarbetare kommer kunna 
dokumenteras och följas upp digitalt. 

Utveckla arbetet med arbetsgivarvaru-
märket – employer branding 
Att utveckla och arbeta med bolagets arbetsgivar-
varumärke blir allt viktigare. Dels som ett sätt att 
stärka den interna kulturen och upplevelsen för 
befintliga medarbetare, dels för att attrahera 
potentiella medarbetare. Genom ett starkt arbets-
givarvarumärke blir det lättare att locka till sig 
talangfulla medarbetare på en arbetsmarknad med 
en allt mer påtaglig kandidatbrist. Genom ett 
starkt arbetsgivarvarumärke kan man dessutom 
sänka kostnader genom att öka sin förmåga att 
själv rekrytera kompetens, istället för att förlita sig 
på rekryteringsföretag. 

Vårt arbete med employer branding kommer att 
genomföras i samarbete med andra stödfunktioner, 
inte minst kommunikationsfunktionen. Under 
2021 planerar vi att fortsätta analysarbetet, för att 
ringa in vad det är i arbetet med arbetsgivarmärket 
som är mest relevant att fokusera på framöver. 

Utveckla ledarskap och medarbetarskap 
När samhället förändras genom ökad digitalisering 
och snabbare tempo inom teknisk utveckling 
kräver det successivt ett annat ledarskap och 
medarbetarskap. Det kommer ställa högre krav på 
flexibilitet, förändringskapacitet, eget ansvar och 
delegerat ansvar. Många gånger blir medarbetarna 

mer specialiserade än cheferna, vilket innebär att 
det blir viktigt att cheferna är inriktade på ett 
coachande och stöttande ledarskap, som uppmunt-
rar medarbetarna att använda och utveckla sin 
potential. Fokus för chefen blir hur man delegerar, 
motiverar och ger medarbetarna rätt förutsättningar 
för att både bidra i sina roller och bidra till att 
utveckla dem.   

Under 2021 planerar vi för aktiviteter som främjar 
utveckling av både medarbetarskap och ledarskap.
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Nytt systemstöd förenklar för  
alla med budgetansvar

Vi möter kraven på snabb,  
stabil och flexibel IT-leverans

E K O N O M I

I T

Ekonomiavdelningen har ansvar för bolagets redovisning och all ekonomisk 
rapportering på företags- och affärsområdesnivå. Avdelningen ansvarar också 

för drift och utveckling av affärssystem och system för projektadministration, 
samt fungerar som stödfunktion i ekonomiadministrativa ärenden.

Likt många andra kommunala el- och energibolag har vi en  
förhållandevis liten organisation, men samtidigt ett stort IT-beroende 

av flera komplexa system som ska samarbeta. 

Resultatredovisning 
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat sär- 
redovisas de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. 
Detta dels för att leva upp till myndighetskrav på 
separat ekonomisk rapportering för den ursprungliga 
kärnverksamheten eldistribution, dels för att säkerställa 
och tydligt kommunicera affärsområde Stadsnäts 
ekonomiska självständighet.

Även bolagets gemensamma funktioner som personal-, 
ekonomi- och kundadministration samt IT redovisas 
var för sig. Detta för att affärsområde Stadsnäts nytt- 
jande och ”köp” av dessa tjänster ska kunna administre-
ras och prissättas på ett både rationellt och korrekt sätt.

I fokus 2021 
Nytt stöd för budget- och prognosarbete 
Vi kommer under nästa år införa ett systemstöd för 
budget- och prognosarbete till samtliga chefer och med- 
arbetare med budgetansvar. Genom ett professionellt 
system kommer vi på ett enklare sätt kunna få fram 
riktiga värden och därigenom en bättre helhet och 

uppföljning. Det nya systemet ska testas och utvecklas, 
för att sedan kunna införas i skarp drift.

Medverkar i projekt Framtid 
Vi är med som aktivt bollplank i projekt Framtid. 
Syftet med projektet är att hitta nya sätt att göra saker 
smartare, utveckla nya tjänster samt förändra eller få 
fram nya intäkter. I projektet medverkar både chefer 
och medarbetare på bred front för att ta vara på idéer 
och förslag på olika nivåer.

Riskanalys och internkontroll 
Vi ska bidra till att utveckla bolagets riskanalys med 
internkontroll. Målet är att anpassa den till Borås stads 
gemensamma riktlinjer, så att vår skala och struktur 
stämmer överens med den som staden använder. 

Anpassningar till ny betalflödesstruktur 
En ny betalflödesstruktur i bankvärlden gör att vi 
behöver utveckla såväl affärssystem som olika gräns-
snitt mot den bank staden anlitar. Plusgiro och 
bankgiro försvinner, vilket medför rakare överföringar 
mellan konton. Vi följer utvecklingen genom stadens 
internbank, som håller oss informerade om vad vi 
behöver göra för anpassningar i våra ekonomisystem 
under nästa år.

I fokus kommande år 
Vi kommer att stötta elnätsidan för en djupare analys 
av vilka eventuella möjligheter som kan finnas i den 
nya regleringsmodellen för elnätsintäkter 2020-2023. 
Vi behöver få kunskap om kostnadsramen och hur den 
är uppbyggd, för att hålla nere våra kostnader och vara 
så effektiva som möjligt. Vi ser behov av mer system-
stöd för att kunna laborera med olika scenarier.

Tillsammans med vår kundtjänst och affärsområde 
elnät ska vi börja en grundlig kartläggning och 
planering för vad kommande elhandlarcentriska modell 
innebär för oss mer i detalj. Det kommer ställa andra 
krav på oss, hur flödena går och vad vi behöver för 
systemstöd. Vi följer utvecklingen för att se vad vi 
behöver göra för anpassningar. 

IT har arbetat aktivt och målmedvetet med att höja 
och modernisera bolagets IT-struktur. Målet är att den 
ska hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet, 
säkerhet och flexibilitet. För att nå dit arbetar vi med 
tre grundfilosofier: standardisera, automatisera och 
förenkla.

I fokus 2021 
Vissa projekt som skulle genomföras under 2020 har 
blivit förskjutna på grund av Coronapandemin. IT har 
jobbat hårt med att möjliggöra och säkerställa säkra 
arbetsplatser för våra medarbetare, som till följd av 
pandemin jobbat mer på distans.  Det har inneburit att 
vissa planerade projekt under 2020, istället kommer att 
genomföras 2021. 

Standardisering för effektivare arbete 
Vi fortsätter arbeta med standardisering, så att bolaget  
i så stor utsträckning som möjligt använder standard- 
system. Det gör det enkelt att automatisera vissa flöden 
såsom installationer, konfigurationer och uppdateringar 
av program och operativsystem, vilket i sig är kostnads-
effektivt. Vi har därigenom lyckats effektivisera våra 
flöden och processer avsevärt. Tanken är också att vi ska 
hålla oss till ett fåtal olika modeller/fabrikat av datorer, 
servrar och skrivare samt liknande hårdvara vid uppgra-
deringar. Det ökar igenkänningsfaktorn för våra 
användare och minskar supportbehoven.

Fortsatt fokus på säkerhet 
Det övergripande arbetet med att förbättra vår 
IT-säkerhet kommer fortsätta några år till, bland annat 
för att se till att vi följer de nya lagar och regler som 
kommit de senaste åren. Det omfattar bland annat 
nätverket, klienter och servrar, men även program och 
fjärråtkomst till dessa.

Målsättningen under 2021 är att bolaget blir certifierat 
enligt standarden ISO 27001. Vi jobbar även vidare 
med att hitta säkerhetslösningar med hjälp av AI, 
artificiell intelligens. Sådana lösningar kan analysera en 
stor mängd data och underlätta snabba och säkra 
beslut. Vi kommer även fortsätta fördjupa arbetet med 
att öka samverkan inom IT-området med Borås stad. 

Utveckling av systemmiljö 
Under 2021 kommer vi uppdatera vår servermiljö, 
enligt den plan vi haft under flera år. Detta för att 
fortsättningsvis kunna motsvara de ökade krav som 
organisationen har på snabb, stabil och flexibel 
IT-leverans. Vi kommer också att titta närmare på 
möjligheterna att flytta delar av vår produktionsmiljö 
till vårt nya datacenter i Viared för att kunna garantera 
en ännu högre tillgänglighet i våra system.
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Budget 2021 
Med prognos 2022 & 2023
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RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 281 736 272 740 271 330 282 800 (1 293 320 300 360

Förändring pågående arbete 83 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 12 395 16 510 12 800 14 270 (2 14 700 15 200

Övriga Intäkter 10 899 10 060 15 590 9 050 8 580 8 290

Summa intäkter 305 113 299 310 299 720 306 120 316 600 323 850

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -54 094 -52 850 -53 160 -53 760 -54 970 -56 010

Övriga externa kostnader -40 789 -41 910 -41 600 -43 250 -43 700 -44 090

Personalkostnader -57 512 -59 590 -56 150 -58 460 -59 640 -61 790

Avskrivningar av immateriella och -101 370 -84 390 -80 600 -88 520 (3 -95 740 -99 950

Summa rörelsekostnader -253 765 -238 740 -231 510 -243 990 -254 050 -261 840

Rörelseresultat 51 348 60 570 68 210 62 130 62 550 62 010

Finansiella Intäkter & Kostnader

Ränteintäkter 200 150 240 200 200 200

Räntekostnader -7 992 -9 700 -8 260 -8 620 -9 050 -9 450

Resultat efter finansiella poster 43 556 51 020 60 190 53 710 (4 53 700 52 760

Bokslutsdispositioner

Förändring avskrivningar utöver plan 15 091 -5 950 -15 160 -8 640 -8 630 -7 690

Lämnat koncernbidrag -58 613 -45 000 -45 000 -45 000 (5 -45 000 -45 000

Resultat före skatt 34 70 30 70 70 70

1)  Nettoomsättningen i bolagets budget för 2021 omfattar en genomsnittlig ökning av tarifferna för eldistribution med i genomsnitt drygt 6 %. 

2)  Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya anläggningar och som prissatts till de  
 sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna för de övriga interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.    

3)  Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga elmätare under åren 2019-2021 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader fr.o.m. 2021,  
 då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot Kablar och Stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 resp. 25-30 år.   

4)  Budgeterat resultat innebär att bolagets avkastning på totalt kapital 2021 preliminärt kan beräknas till 4.0 %. Alltså i paritet med f.g. års avkastningskrav, 
	 	så	som	de	definierats	i	de	vid	årstämmorna	fastställda	ägardirektiven.	 	

5)  Antagen nivå på lämnat koncernbidrag i budget 2021 (och i prognos 2020, 2022 & 2023) bygger på tidigare ägardirektiv, men kan komma att bli  
 helt andra belopp utifrån koncernens behov i övrigt vid respektive tidpunkt. 
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RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT 
Belopp i tusental kronor.

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Eldistribution (Transiteringsintäkter) 198 425 192 560 192 430 198 320 (2 207 730 214 020

Anslutningsavgifter 9 438 5 000 5 000 5 500 6 000 6 500

Påminnelse-/Flytt-/Från-&Tillkoppl.-Avgifter 1 967 1 880 1 800 1 800 1 800 1 800

Externa Entreprenader (m.m. utanför reglering) 9 081 5 000 8 590 4 620 3 190 1 200

Övriga Externa Intäkter 1 045 700 770 530 570 480

Interna Intäkter 714 700 690 700 710 720

Summa intäkter 220 670 205 840 209 280 211 470 220 000 224 720

Rörelsens kostnader 

Ledning, Planering & Branschsamverkan -3 929 -2 820 -2 600 -2 950 -2 790 -2 960

Drift & Underhåll, Dokumentation -31 467 -29 490 -33 320 -31 950 -34 300 -36 680

Externa Entreprenader -6 504 -4 410 -1 850 -3 270 -1 880 -990

Försäljning, Marknadsför./Div Kundrelaterat -1 710 -1 510 -900 -190 -190 -190

Överliggande nät (Nätavgifter till VATTENFALL) -34 591 -34 600 -37 230 -38 380 (3 -39 530 -40 680

Förlustenergi (Kompensation för "distributionsspill") -7 814 -7 600 -7 600 -7 300 -7 060 -6 600

Myndighetsavgifter (Säkerh./Nat.Beredsk./Nätövervakn.) -2 351 -2 400 -2 470 -2 500 -2 500 -2 500

Central Administration (VD & STAB/DocPoint/Styrelse) -4 016 -5 240 -3 900 -4 670 -5 000 -5 120

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -2 916 -3 320 -2 420 -3 010 -3 060 -3 010

Ekonomiadm. (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. QlikView) -2 769 -2 810 -2 850 -2 890 -2 970 -3 030

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -6 432 -6 430 -5 300 -5 290 -5 430 -5 540

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -38 948 -45 670 -44 520 -52 150(4 -59 060 -63 120

Summa rörelsekostnader -143 447 -146 300 -144 960 -154 550 -163 770 -170 420

RÖRELSERESULTAT 77 223 59 540 64 320 56 920 56 230 54 300

Finansiella Poster

Räntekostnader -5 105 -6 440 -5 620 -5 680 -6 000 -6 300

Summa finansiella poster -5 105 -6 440 -5 620 -5 680 -6 000 -6 300

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 72 118 53 100 58 700 (1 51 240 50 230 48 000

Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Rörelsens intäkter

Nät- & Relationsavgifter, samt Tjänster 59 179 63 180 62 240 67 290 69 300 71 380

Anslutningsavgifter 5 697 7 000 7 360 5 150 5 300 5 460

Övriga Externa Intäkter 903 0 50 50 50 50

Interna Intäkter 50 50 0 0 0 0

Summa intäkter 65 829 70 230 69 650 72 490 74 650 76 890

Rörelsens kostnader 

Ledning, Planering & Branschsamverkan -2 073 -2 470 -2 560 -2 320 -2 360 -2 410

Drift & Underhåll, Dokumentation -20 100 -19 766 -19 980 -20 660 -21 070 -21 490

Försäljning & Marknadsföring -4 515 -5 774 -5 510 -5 740 -5 850 -5 970

Kundadministration (Kundtjänst/Fakturering/Krav/BFUS) -1 947 -1 770 -1 340 -1 950 -2 290 -2 340

Central Administration (VD & STAB/DocPoint/Styrelse) -1 725 -1 930 -1 440 -1 730 -2 000 -2 040

Personaladministration (HR-avd./Heroma/Org.Utveckl.) -1 250 -1 440 -1 080 -1 110 -1 240 -1 140

Ekonomiadm. (Ek.Avd./Rev./Agresso/Utveckl. QlikView) -1 348 -1 090 -1 150 -1 060 -1 110 -1 130

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan -58 824 (1 -35 160 -32 520 -32 810 -33 120 -33 270

Summa rörelsekostnader -91 782 -69 400 -65 580 -67 380 -69 040 -69 790

RÖRELSERESULTAT -25 953 830 4 070 5 110 5 610 7 100

Finansiella Poster -2 800 -2 950

Räntekostnader -2 609 -2 910 -2 580 -2 640 -2 800 -2 950

Summa finansiella poster -2 609 -2 910 -2 580 -2 640

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -28 562 -2 080 1 490 (2 2 470 (3 2 810 4 150

RESULTATRAPPORT AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT 
Belopp i tusental kronor.

1) Den enskilt största anledningen till det, gentemot budget, förbättrade resultatet är en obudgeterad Vites-intäkt på 6,1 mkr.    
2)  Budget 2021 omfattar en genomsnittlig ökning av elnätstarifferna med drygt 6 %, samt en prognostiserad  intäkt från elproduktionen på Sobacken  
 på 2,1mkr. Intäkten från produktionen bedöms idag som mer osäker än intäkterna i övrigt då anläggningen är ny och vi därför saknar statistiskt över  
 utfallsnivåer.

3)		 Budgeterad	kostnad	för	nätavgifter	till	det	överliggande	regionnätet	rymmer	en	viss	men	tydligt	identifierad	risk.	Vattenfalls	besked	om	kommande	 
 taxeökningar för 2021 dröjer, varför här budgeterad ökning på 3% av regionnätstariffen är att betrakta som väldigt preliminär.    

4)  Bolagets omfattande projekt med att byta ut samtliga mätare under åren 2019-2021 medför kraftigt ökade avskrivningskostnader fr.o.m. 2021,   
 då avskrivningstiden för mätare är 10 år. Till skillnad mot Kablar och Stationer, för vilka avskrivningstiden är 35 resp. 25-30 år.  

          

1) Affärsområdets anläggningstillgångar skrevs ned med 25 mkr år 2019, utöver ordinarie avskrivning enligt plan, efter prövning tillsammans med bolagets  
 revisorer vid EY.   

2)  Prognosticerat resultat för 2020 är påtagligt bättre än ursprungligen budgeterat. Det är främst ett resultat av mindre avskrivnings- och räntekostnader,  
 vilket i sin tur förklaras av att ursprunglig investeringsplan inte har kunnat fullföljas, samt delvis av engångsnedskrivningen av anläggningstillgångarna som  
 gjordes 2019.            

3)		 Budgeterat	resultat	2021,	jämfört	med	prognos	2020,	är	i	första	hand	en	konsekvens	av	beräknat	fler	aktiva	kunder	och	ökade	relationsintäkter	på	det		
 öppna stadsnätet, men samtidigt förväntas som synes anslutningsavgiftsintäkterna minska pga. färre utbyggnadsprojekt det kommande året.   
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TILLGÅNGAR
Utfall

2019-12-31
Budget

2020-12-31
Prognos

2020-12-31
Budget

2021-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 783 160 470 160

Aktiverade utgifter för dataprogram 4 5 800 0 0

Summa 787 5 960 470 160

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & Mark 55 991 50 855 54 190 50 620

Tekniska anläggningar och maskiner 1 242 033 1 445 010 1 348 600 1 450 070

Inventarier, verktyg och installationer  3 669 11 000 6 500 9 450

Pågående nyanläggning 88 816 50 000 37 410 52 950

Summa 1 390 509 1 556 865 1 446 700 1 563 090

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar intresseföretag 142 142 140 140

Summa 142 142 140 140

Summa anläggningstillgångar 1 391 438 1 562 967 1 447 310 1 563 390

Omsättningstillgångar

Materiallager 2 596 2 500 4 000 4 000

Pågående arbeten 588 505 600 500

Summa 3 184 3 005 4 600 4 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 61 895 64 000 40 000 40 000

Fordringar hos koncernföretag 5 786 4 000 3 000 3 000

Övriga fordringar 614 5 000 1 000 1 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 579 20 000 19 000 19 000

Summa 84 874 93 000 63 000 63 000

Summa omsättningstillgångar 88 058 96 005 67 600 67 500

SUMMA TILLGÅNGAR 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Utfall

2019-12-31
Budget

2020-12-31
Prognos

2020-12-31
Budget

2021-12-31

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000

Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 0 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 354 139 393 110 369 300 377 940

Summa 354 139 378 019 369 300 377 940

Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 155 000 105 000 120 000 100 000

Kredit, Koncernkonto i Bank 652 541 827 862 734 610 876 950

Summa 807 541 932 862 854 610 976 950

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 647 40 000 25 000 25 000

Skuld till Borås Stadskoncern, exkl. lån 64 220 50 000 50 000 50 000

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 50 000 50 000 35 000 20 000

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 70 270 90 000 70 000 70 000

Energiskatt, Kunddebiterad 32 549 24 000 33 000 33 000

Övriga skulder 1 054 1 000 1 000 1 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 076 8 000 7 000 7 000

Summa 247 816 263 000 221 000 206 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor.
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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 78.0 % av de obeskattade reserverna   

12)  Summa skulder plus 22.0 % latent skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 78.0 % av  
 de obeskattade reserverna  

            

Ekonomiska nyckeltal
Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Resultaträkning

Omsättning 292 635 282 800 286 920 291 850

Resultat före dispositioner och skatt 43 556 51 020 60 190 53 710

Årets resultat 0 70 30 70

Balansräkning

Balansomslutning 1 479 496 1 658 972 1 514 910 1 630 890

Obeskattade reserver 354 139 393 110 369 300 377 940

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 70 000

Övriga nyckeltal

Omsättning per anställd 3 321 3 491 3 542,0 3 694,0

Rörelsemarginal, %                              1) 17,5 21,4 23,8 21,3

Resultatmarginal, % 2) 14,9 18,0 21,0 18,4

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 3,7 3,8 4,6 4,0

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 14,0 13,6 16,4 14,9

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 6,9 127,6 185,2 214,8

Kassalikviditet, % 6) 35,0 35,4 28,5 30,6

Soliditet, % 7) 23,5 22,7 23,6 22,4

Eget kapital av omsättningen, % 8) 119,0 133,2 124,8 125,0

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,18 0,19 0,18

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -6,4 -6,3 -6,3 -5,2

Skuldränta, % 11) 0,7 -0,7 -0,6 -0,6

Skuldsättningsgrad, % 12) 327 340 323 347

EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

TILLFÖRDA MEDEL

Internt tillförda medel

Rörelseresultat före dispositioner och skatt 43 556 51 020 60 190 53 710

Avskrivningar som belastar årets resultat 101 370 84 390 80 600 88 520

Betald skatt -34 -70 -30 -70

Ökning av långfristiga skulder 127 604 110 755 47 069 122 340

Summa tillförda medel 272 496 246 095 187 829 264 500

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar 246 656 202 095 136 471 204 600

Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Koncernbidrag 58 613 45 000 45 000 45 000

Summa använda medel 305 269 247 095 181 471 249 600

Förändring av rörelsekapitalet -32 773 -1 000 6 358 14 900

SPECIFIKATION ÖVER RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING

Förändring pågående arbeten 188 0 1 416 -100

Förändring kortfristiga fordringar -2 748 -1 000 -21 874 0

Förändring likv medel och outnyttjad check 0 0 0 0

S:a förändring omsättningstillgångar -2 560 -1 000 -20 458 -100

Förändring kortfristiga skulder 30 213 0 -26 816 -15 000

Summa rörelsekapitalförändring -32 773 -1 000 6 358 14 900

FINANSIERINGSANALYS 
Belopp i tusental kronor.
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Utfall 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Älvsborgskullen Mottagningsstation 446

Getängen Mottagningsstation 5 437 1 000 1 223 24 000 (4 60 000 15 200

Kasernvägen Mottagningsstation 3 500 3 500

Viared Mottagningsstation 1 500 1 500

Sjöbo Mottagningsstation 1 000

Sobacken Mottagningsstation 2 885 102

Kyllared Mottagningsstation 46 556 4 350 (1

Brodal Mottagningsstationer 299

Elektra Fördelningsstation 300
Sandlid Mottagnings-/Fördelningsstation 9 000 8 070 28 950 (5 43 700 2 900

Hultasjön Mottagningsstation 5 000

Övriga Fördelningsstationer 200 200 200 200

Nätstationer 4 752 8 500 6 193 9 000 9 000 9 000

Högspänningsnät 36 & 145 kV 75 676 9 100 12 723 (2 250 11 000 21 000

Högspänningsnät 10 kV 12 745 17 300 17 837 17 250 13 100 13 850

Lågspänningsnät 0.4 kV (+ Signal-/manöverkabelnät) 13 347 10 150 12 593 12 150 11 150 11 500

Mätprojekt 2019-2021 2 184 105 000 37 410 (3 79 000

Övr. inventarier & utrustning inkl. ADB-system 10 073 500 1 243 3 100 800 800

S:a Affärsområde ELNÄT 174 101 165 850 102 243 178 900 148 950 80 450

Nätutbyggnad 70 641 30 145 29 690 23 800 (6 19 400 19 400

Nytt Datacenter i Viared 69

Central teknik, Verktyg & Övr. Utrustning 1 845 3 400 3 200 1 900 1 200 1 200

S:a Affärsområde STADSNÄT 72 555 33 545 32 890 25 700 20 600 20 600

VINRANKAN, med Förråd (Nyckelskåp med system) 1 600 1 338

Övr. inventarier & utrustning inkl. ADB-system 1 100

S:a övriga investeringar 0 2 700 1 338 0 0 0

TOTALT 246 656 202 095 136 471 204 600 169 550 101 050

INVESTERINGAR 
Belopp i tusental kronor. Ekonomisk handlingsplan 

2021-2023 

1) Projektet i Kyllared avslutas och stationen driftsätts hösten 2020 efter många turer och kostsamma komplikationer i svårforcerad terräng.  

2)		 Posten	avser	till	stor	del	förläggning	av	130	kV	kabel	Kyllared-Sobacken,	vilken	av	flera	tidigare	rapporterade	skäl	kommit	att	bli	kostsammare	 
 än ursprungligen budgeterat.      

3)  Prognosen för ELNÄT omfattar projektförsening avseende Mätprojekt ”FRAMM”, där en störe del än ursprungligen planerat skjuts över till 2021.  
 Förseningen förklaras huvudsakligen av att produktionen av mätare i Kina legat nere pga. av Corona-Pandemin.    

4)  Ny station inklusive transformator och inskarvning   

5)  Ny station inklusive transformator och inskarvning   

6)		 Nära	18	mnkr	av	planerad	utbyggnad	av	fibernätet	2021	är	av	kommersiell	natur.	Dvs.	att	förutsättningen	för	investeringarna	är	nya	kundavtal.	 	
            

          

Huvuddragen i bolagets handlingsplan inför de närmaste åren 
efter 2021 kan enkelt beskrivas i punktform, i enlighet med 

nedan listade åtgärds- och ämnesområden.  

Projekt framtid 
Hösten 2020 har projekt ”Framtid” inletts i sin första fas. Projektet syftar till att med i huvudsak interna 
resurser på bred front identifiera en möjlig potential kring effektivisering och utveckling. Idéen har varit 
att samla upp och nyttja de funderingar och uppslag kring det här som antas leva i tankarna bland bolagets 
medarbetare. Arbetet är organiserat med arbetsgrupper för olika delprojekt kring delområden som t.ex. 
kostnadseffektivisering, konkurrensanalys, nya tjänster – nya intäkter och kompetensinventering.   

I en andra fas under första halvan av 2021 förväntas alla förslag ha ”kokat ner” till en plan över önskvärda 
och genomförbara åtgärder, samt deras prioritering under 2021-2023.     

Elhandlarcentrisk modell 
År 2023, alternativt 2024, förväntas eldistributionsbranschen stöpas om i grunden. Kort beskrivet innebär 
förändringen att samtliga kunder endast ska ha en leverantörskontakt – och det ska vara den valda 
elleverantören. Nätbolag som Borås Elnät har i det scenariot endast kontakt med de olika elleverantörer 
som har kunder i bolagets nät. Under 2021 inleds ett mer fördjupat analysarbete kring konsekvenser som 
syftar till att se bortom lättidentifierad övergångsproblematik, för att istället fånga upp och under 2022–
2023 styra mot de möjligheter som omställningen sannolikt också innebär.   

Systemstöd för budget- och prognosarbete, samt för särskild uppföljning 
För att möjliggöra bättre och snabbare beslutsunderlag implementeras under första halvåret 2021 ett nytt 
systemstöd för budget- och prognosarbete. Ett mer avancerat särskilt systemstöd för uppföljning, 
tariffoptimering och investeringsplanering avseende den reglerade eldistributionen planeras det också för.   

Mer utvecklad budget- och prognosprocess 
Bolagets nuvarande budgetprocess har endast verkat i ett par-tre år. Erfarenheterna är goda, men mer 
prövande omvärldsfaktorer och ett alltmer nödvändigt flerårsperspektiv har tydliggjort ett behov av att 
redan till våren 2021 parera och justera för en uppgraderad ordning och metodik kring prognos- och 
budgetarbete inför 2022. 

Mindre organisationsöversyn 
En mindre isolerad organisationsöversyn för att ompröva vissa administrativa processer planeras till hösten 
2021. Åtgärden har sitt ursprung i att tidigare förutsättningar med tiden har förändrats och öppnat 
möjligheter till att tänka nytt för om möjligt nå en högre effektivitet fr.o.m. 2022. 
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Inkubatorn i Borås AB

Rörelsens intäkter Budget 2021

Vinnova 4 200 000 kr

Västra Götalandsregionen 3 100 000 kr

Högskolan i Borås 1 100 000 kr

Borås Regionen 917 373 kr

VINK EU Projekt 660 000 kr

Västra Götalandsregionen KKN projekt 350 862 kr

Define EU projekt 270 000 kr

Sparbankstiftelsen 250 000 kr

Fakturerade tjänster 2 398 628 kr

Summa intäkter 13 246 863 kr

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader -2 907 800 kr

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -302 500 kr

Kostnader för transportmedel och resor -527 000 kr

Reklam, PR och övriga försäljningskostn. -759 040 kr

Företagsförsäkringar och förvaltningskostn. -295 000 kr

Konsultkostnader -2 651 200 kr

Övriga externa tjänster och kostnader -476 200 kr

Personalkostnader -8 187 319 kr

Summa kostnader: -16 106 059 kr

Rörelseresultat före avskrivningar -2 859 196 kr

Avskrivningar -20 000 kr

Resultat efter avskrivningar -2 879 196 kr

Ränteintäkter och liknande poster 1 000 kr

Räntekostnader och liknande poster -1 000 kr

Resultat efter finansiella poster -2 879 196 kr

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2 879 196 kr

Redovisat resultat -2 879 196 kr

Koncernbidrag Borås Stad 2 900 000 kr

Resultat 20 804 kr













































 

 

 
                               

Verksamhet och budget 2021 
BoråsBorås TME AB 556784-7719 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL 
 

Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget 
ska offensivt marknadsföra staden, men också aktivt arbeta med att förbättra och utveckla nuvarande 
verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål: 

 

 Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare 

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Året 2021 

Bolagets största fokus under året kommer vara att koordinera och marknadsföra Borås 400 år.  

Planeringen av firandet har haft olika faser från det att Borås TME fick Kommunfullmäktiges beslut att 

”vara den samordnande kraften i planeringen och såg fram emot ett fantasifullt och lustfullt idéarbete från 

många aktörer” (KF beslut 2014-03-18 paragraf 98) 

2017 beslutar styrelsen för Borås TME att firande ska ske med ”400 anledningar att fira 400 år”. Arbetet 

med att hitta anledningar/investeringar inom all kommunal verksamhet påbörjades genom en 

beredningsgrupp. 2018 blev ”Fessingarnas år” – året där vi bjöd in organisationer, föreningar, 

förvaltningar, företag att sätta igång sitt idéarbete hur de skulle kunna utveckla sig själv, och därmed bidra 

till att lyckas med att nå effektmålen för hela jubileet ”att bli snyggare, modernare i större kostym”. 

Process och idéresurs fanns med från Borås TME. Fessingarna* kom in och samlades ihop under Öppet 

Hus för Borås Kongress 20-21 november 2018.  

Under 2019 valideras alla de hundratals fessingarna. De utvecklades eller avvecklades för att tillslut få ett 

skelett av händelser, stora och små med bredd och spets, som fyller de övergripande målen; Att fira i hela 

staden, att fira hela året, fira för boråsare och locka besökare. Under 2020 har planeringsarbetet 

intensifierats och samtidigt utmanats rejält på grund av pågående covid-19 pandemi.  

Styrelsen har under året tagit beslut att även om allt som är planerat inte kommer att gå att genomföra så 

fyller Borås hursomhelst 400 år och det ska firas.  

Ett jubileumsfirande är i första hand för invånare, bolaget kommer att använda de satsningarna som görs 

under året för att också marknadsföra så besökare kommer till Borås under året. Där den största publika 

reseanledningen är den Internationella Konstbiennalen som Kulturförvaltningen arrangerar 29 maj – 26 

september. 

Styrelsen har påbörjat och kommer under året att arbeta fram en ny uppdaterad plan vad bolaget ska 

fokusera på 2022 och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borås TME 556784-7719 Budget Prognos T2 Budget 

Rörelsens intäkter 2020 2020 2021 

Borås Näringsliv  900 000 900 000 900 000 

Vidarefakt.löner 908 965 908 965 1 830 000 

Hyresintäkter 248 832 248 832 190 000 

Övriga intäkter  200 000 110 000 50 000 

Externfinansierade projekt 1 015 145 740 000 1 010 000 

Summa intäkter: 3 272 942 2 907 797 3 980 000 

Rörelsens kostnader       

Lönekostnader -10 190 518 -10 800 000 -10 710 000 

Vidarefakturerade löner -908 965 -908 965 -1 830 000 

Övriga personalkostnader -324 000 -350 000 -350 000 

Styrelsekostnader -160 000 -170 000 -180 000 

Övriga kostnader  -250 000 -200 000 -200 000 

Externfinansierade projekt -1 100 000 -800 000 -1 080 000 

Lokalkostnader -1 320 456 -1 300 000 -1 460 000 

Administrativa kostnader -1 450 000 -1 100 000 -1 270 000 

Verksamhetens kostnader -5 790 000 -5 500 000 -4 630 000 

Summa rörelsekostnader: -21 493 939 -21 128 965 -21 710 000 

        

Rörelseresultat före avskrivningar  -18 220 997 -18 221 168 -17 730 000 

Avskrivningar: -187 284 -187 284 -190 000 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -18 408 281 -18 408 452 -17 920 000 

Räntekostnader: -30 000 -31 000 -40 000 

Resultat efter finansiella kostnader -18 438 281 -18 439 452 -17 950 000 

 

Finansiering 

Finansieringen av bolaget sker genom intäkter från Borås Näringsliv på 900 000 kr och från  Borås Stad 

med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB  på totalt 17 950 tkr. 

Borås 400 år 

Kostnaderna för jubileumsåret ingår inte i bolagets driftsbudget. Tagna kostnader för projektet kommer 

månadsvis att faktureras Kommunstyrelsen.  

Budget 2022 och 2023 

Budgeterna för åren 2022 och 2023 kommer att vara i samma nivåer som tidigare år. 

Investeringsbehov 

Inga nya investeringar planeras under 2020 för BoråsBorås TME AB. 

Kreditlimit 

Idag har BoråsBorås TME en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner kronor. 

 

Borås den 29 oktober 2020 

 

 

 

Per-Olof Höög   Helena Ransjö Alcenius 

Styrelseordförande    VD 
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Budget 2021 
 

1. Inledning  

Borås Energi och Miljö AB (BEM) bildades 2006 genom sammanslagning av Borås 

Energi och Renhållningsverket. Vid årsskiftet 2010/2011 integrerades VA i bolaget. 

Genom våra verksamheter har BEM över 125 års erfarenhet, som bland annat 

innefattar etableringen av Pickesjöns vattenverk 1881, installationen av Borås första 

ellampa 1894 och starten för stadens avfallshantering i början på 1900-talet.  

 

BEM är ett företag som tar tillvara energiströmmar i samhället och omvandlar dessa 

till olika nyttor för alla som bor och verkar i Borås. BEM har en framstående 

kretsloppsmodell och vår målsättning är att hela tiden finna nya kretslopp för att 

Borås i framtiden ska bli en hållbar stad fri från fossila bränslen. Ett annat kretslopp 

är hanteringen av skogsavfall som omvandlas till fjärrvärme. Efter förbränning 

återförs mesta möjliga mängd aska till skogen och på så vis sluts näringsämnenas 

kretslopp. 

 

Kretsloppsmodellen – ett verktyg för att nå vårt mål…. 

 

BEMs ambition är att ta tillvara på alla energiflöden i Borås och omvandla dem till 

nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att BEM ska 

förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om kretsloppet ska fungera 

fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För alla är en del av kretsloppet och 

kretsloppet är en del av oss. 

 



 

Budget 2021 

  Sidan 4 av 16 

2. Organisation  

Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i linje 

med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Affärsplan 2021 – 

2025, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2021 års drift- 

och investeringsbudget.   

 

Den operativa delen av bolaget utgörs av 3 affärsområden.  

Organisationsstruktur 2021: 

 
 

 
 

Affärsområden (AO): 

 

• AO Energi – Energi, Biogas och Vattenkraft  

• AO Avfall/Återvinning – Hushåll, Avfall/Återvinning och Transport  

• AO VA - Vatten och Avlopp (VA)  

 

 

3. Förutsättningar och utveckling  

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det nya insamlingssystemet 

med de nya förutsättningarna gällande TIS-ersättning först 2023 kommer BEM att 

rulla ut det nya insamlingssystemet successivt. Det nya insamlingssystemet för 

hushållsavfall ges möjlighet att sortera 10 olika fraktioner i 2 olika kärl vid den egna 

bostaden. Parallellt med detta så ses också möjligheten till flerfacksinsamling för 

flerbostadshushållen över. BEM provar detta redan idag på några ställen i Borås 

Stad. 

 

Saneringen av Gässlösa kommer att fortsätta under 2021, marken ska överlämnas 

till staden som ska exploatera annat som tex skola och/eller bostäder på marken. 

 

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2020 godkänt inriktningsbeslutet att BEM 

skall göra göra en förstudie/utredningsarbete om framtida dricksvattenförsörjning. 

Utredningen kommer att bedrivas i projektform under hela 2021. Idag förser Sjöbo 

vattenverk den större delen av Borås invånare med dricksvatten. Denna anläggning 

har funnits sedan 1930 talet och eftersom Borås hela tiden växer så måste 

dricksvattenförsörjningen för framtiden säkras ur ett kvantitets-, kvalitets- och 

redundansperspektiv.  
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Under 2019 och 2020 har BEM fört samtal med ett antal externa samarbetspartners 

som kan tänka sig köpa vår rågas (biogas innan uppgradering). Nu kvarstår endast 

ett bolag där avtalsförhandlingar pågår under senhösten/vintern 2020. 

 

BEM kommer att ha fortsatt fokus på de kvarvarande restpunkterna i EMC även 

under 2021.   

 

BEM fortsätter att utveckla nya investeringsprojekt och arbeta med att bygga ut 

säkerheten på våra anläggningar och hantera tillskottsvatten samt olika 

reinvesteringar i nät och anläggningar. 2018 påbörjades arbetet med nya 

omvandlingsområden, arbetet fortsätter även under 2021.  

 

Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar BEM och fullföljer våra ägardirektiv: 

 

• Trygga en viktig infrastruktur 

• Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen 

• Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och 

energiproduktion 

Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer: 

• Vårda, värva, behålla våra kunder 

• Utveckla kretslopp i systemperspektivet 

• Affärsmässighet inom hela bolaget 

 

 

Ekonomiska förutsättningar: 
 

AO Energi 

Priset på fjärrvärme och fjärrkyla höjs med 1,5 % 2021. 

 

Priset på fjärrvärmen behöver korrigeras för att bättre möta de 

marknadsförutsättningar som förutses råda under 2021. Bland annat skapar lägre 

elpriser i kombination med stigande elnätstariffer både sjunkande intäkter och 

stigande kostnader i kraftvärmeproduktionen. För att bibehålla en hög tillgänglighet 

ökas även underhållet på våra produktionsanläggningar och i våra distributionsnät. 

Priset på fjärrvärmen diskuteras varje år med våra största kunder inom 

fjärrvärmebranschens framtagna verktyg ”prisdialogen” och avsikten är att 

fjärrvärmens framtida prisutveckling skall vara stabil över tid, samt inte överstiga 

Riksbankens inflationsmål om 2%  

 

Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad 

förbrukning. Leveranserna för 2021 är budgeterade till 615 GWh och låg i budget 

2020 på 623 GWh. Leveranser är beräknade utifrån ett normalår baserat på de 

senaste 10 åren. Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 207 GWh, en lägre 

elproduktion än föregående årsbudget.  

 

Budgeterat genomsnittligt elpris 2021 är 345 kr/MWh. Budget 2020 låg på 397 

kr/MWh. 

 

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade 

nyttjandetider. Beräknad mängd kundkyla år 2021 uppgår till 9,3 GWh och denna 

siffra var 8,8 GWh i budget 2020. 

 

Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av 

genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lagd till 31,1 GWh och 

2020 låg budgeten på 31,2 GWh. 
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Fordonsgasen är beräknad till endast levereras till våra interna fordon samt till våra 

publika tankstationer. Det pågår ett strategiarbete angående avsättning av gasen 

från avloppsreningsverket och matavfallet. Detta arbete är inte klart vid 

budgettillfället därav lämnas ett förslag på låg avsättning av rågas även under 2021. 

 
AO Avfall/återvinning 

Trycket från marknaden för leveranser av massor till Sobacken har under 2020 varit 

lägre pga. Corona. BEM kommer trots detta med stor sannolikhet ändå att nå upp till 

vårt tillstånd för mottagning till deponi. Ett arbete med ett nytt tillstånd och utökat 

tillstånd har påbörjats. 

 

En höjning av avfallstaxan har gjorts inför 2021 med totalt 1,5% på hushåll. Detta 

för att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga 

behandlingskostnader satsar BEM på en ny förbehandlingsanläggning för matavfall 

som är under uppförande.  

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 20 000 

ton. Hushåll kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. 

 

Avfallsmängden från återvinningscentralerna har under 2020 ökat markant, detta 

ses som en effekt av Covid 19, avfallsmängderna inför 2021 förväntas återgå till 

normala volymer.  

                                          

AO VA 

VA-taxan kommer att höjas med 7% från och med 2021-01-01.  

 

De flesta anläggningarna på Sobacken har tagits över av affärsområdet VA nu. Slam 

och rötningsanläggningen är inte övertagen än. Övertagandet kommer att ske runt 

årsskiftet 2020/2021. 

 

Den största anledningen till taxehöjningen är att affärsområdet har höga 

kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket. Kapitalkostnaderna gör att VA-

verksamheten har ett underskott som måste hämtas hem med höjda taxor. 

 

VA har många anläggningar, ca 175 st. Det finns ett behov av löpande 

reinvesteringar i anläggningarna för att hålla en god tillgänglighet och status på 

dem. VA satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att 

öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 

 

Budgeterat försäljning av vatten på 6 600 km3 för 2021. Budgeterad försäljningen 

2020 är 6 590 km3. 

 

Allmänna förutsättningar 

Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2020. 

 

Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2021 samt löneökning på 3%.  

I årets budget ingår 335 anställda, en ökning med 2 anställda jämfört med 

föregående år. Utöver detta tillkommer 2,5 projektanställningar kopplade till det nya 

insamlingssystemet. 

 

Kostnader för ”ledningar i mark VA” ligger inte med i budgeten. Blir detta beslutat 

kommer resultatet försämras med ca 5 mnkr/år och VA-taxan behöver höjas under 

2022. 
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4. Ekonomiska mål  

Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är enligt nytt ägardirektiv per 

2020-02-20: 

 

• Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 3% 2020 för att 

öka till 4,5% 2022. 

 

• Mål för soliditet: 12% 2020 för att öka till 15% 2022. Långsiktigt 

soliditetsmål (2030) 20%. 

 

• Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden. 

 

Budgeten för 2021 ger en avkastning på 2,4% på totalt kapital samt en soliditet på 

11,3%.  

 

Anläggningar uppgår till drygt 94% av BEMs totala tillgångar vilket gör det svårt att 

nå avkastningen på totalt kapital. 44% av dessa anläggningar ägs dessutom av VA 

vilket är taxefinansierat och som resultatmässigt skall gå plus/minus noll över tid. 

 

Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade i de 5-åriga affärsplanerna.  

 

Affärsområdenas ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, 

leveranskvalitet och utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har 

stödjande funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena 

efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta 

utvecklas kontinuerligt. 

 

BEM har för avsikt att öka detaljnivån i särredovisningen och därmed leva upp till 

kraven i transparenslagen from räkenskapsåret 2020. 

 

 

5. Resultat 

Resultatet för BEM uppgår i budget 2021 till 44,8 mnkr. För att se resultat- och 

balansräkning se punkt 15. 

 

Resultat efter finans (mnkr) Budget 2020 Prognos 2020 AP 2021 Budget 2021 AP 2022 AP 2023

Biogas -15,6 -16,1 -20,0 -19,3 4,8 5,1

Energi 64,2 58,6 43,8 40,6 45,6 41,6

Vattenkraft 6,9 3,7 5,8 5,0 5,6 5,7

Återvinning 15,1 7,9 7,4 9,9 12,4 14,8

Energitjänster 2,1 2,1 2,1 2,6 1,9 2,2

ResultaT BEM Kommersiella Verksamheter 72,6 56,3 39,1 38,8 70,2 69,5

% av resultat kommersiella verksamheter 121,1% 93,8% 90,5% 86,5% 68,2% 71,1%

Hushåll -0,1 -1,9 5,6 0,1 6,4 -6,2

VA -7,8 0,0 1,4 4,5 13,5 21,6

Resultat Taxefinansierade Verksamheter -7,9 -1,9 7,0 4,6 19,9 15,3

Transport 0,5 0,5 0,6 1,4 0,6 0,6

Övriga stödverksamheter -5,2 5,2 -3,5 0,1 12,2 12,3

Resultat BEM Övriga Verksamheter -4,7 5,6 -2,9 1,5 12,8 12,9

Totalt BEM 60,0 60,0 43,2 44,8 102,9 97,8 
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Beräknad omsättning i budget 2021 är totalt sett 14,0 mnkr lägre än för budget 

2020. 1 131 mnkr mot 2020 års budget på 1 145 mnkr. 

 

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 765,0 mnkr 2021 mot 

770,1 mnkr 2020, vilket är 5,1 mnkr lägre än budget 2020.  

 

Kapitalkostnader ökar från budget 2020 på 314,6 mnkr till 320,8 mnkr för 2021, en 

ökning med totalt med 6,2 mnkr, varav avskrivningarna ökar med 11,0 mnkr. 

Räntekostnaden minskar dock med 4,8 mnkr mot budget föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Energi  

Avdelningen står för 58 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Kraftvärmeproduktionen omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och 

processånga.  

 

Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2021 beräknas uppgå till 615 GWh (få 623 

GWh). Budgeterad elproduktion från Ryaverket och det nya kraftvärmeverket på 

Sobacken beräknas uppgå till 207 (få 222) GWh.  

 

Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 9,3 (få 8,8) GWh.  

 

Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el 

baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för bolagets 

elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån bolagets 

riktlinjer kring prissäkring av el.  

 

Intäkterna i budget för 2021 uppgår till 651,2 mnkr och kostnaderna till 610,7 mnkr 

varav kapitalkostnaderna är beräknade till 177,1 mnkr vilket ger ett budgeterat 

resultat på 40,5 mnkr.  

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
Nedskrivning 450 mnkr 2017 EMC projektet 
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7. Vattenkraft 

Avdelningen står för 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Vattenkraft innefattar bolagets vattenkraft med tillhörande elproduktion. Budgeterad 

elproduktion från Vattenkraften uppgår till 31,1 GWh (få 31,2). 

 

Vattenkraftens intäkter beräknas till 12,7 mnkr och kostnader till 7,7 mnkr vilket ger 

ett resultat på 5,0 mnkr.   

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
 

8. Biogas 

Avdelningen står för 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Biogas omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och 

gasförsäljning vid tankställena Sobacken, Hulta och Åhaga.  

 

Biogas tar hand om boråsarnas matavfall (de svarta påsarna) och övrigt matavfall 

som kommer in till Sobacken. Behandlingen och rötningen av matavfallet har en 

tydlig miljönytta. När BEM behandlar och rötar matavfallet sluter vi kretsloppet 

genom återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark. Biogasen är en produkt 

som uppstår när BEM i behandlar och rötar matavfallet och slammet från 

avloppsreningsverket. 

 

Avsättningen för biogasen befinner sig i en utvecklingsfas och därför är intäkterna 

lågt satta inför 2021, då kontrakt med externa samarbetspartner saknas. 

Avsättningen påverkas av att BEM inte har kapacitet att uppgradera den rågas som 

produceras på grund av underdimensionerad gasuppgraderingsanläggning jämfört 

med dimensionerad rötningsanläggning. Den gas som inte uppgraderas till 

fordonsgas nyttiggörs till största delen för fjärrvärmeproduktion. 

 

Intäkterna 2021 budgeteras till 22,5 mnkr och kostnaderna till 41,7 mnkr med ett 

budgeterat resultat uppgår till –19,2 mnkr.  

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
Nedskrivning biogas 2014 
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9. Återvinning 

Affärsområdet står för 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, 

återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. 

 

BEM har i dag ett miljötillstånd som tillåter 110 tton deponering av avfall. 

 

Även om en ansökan om ett ändringstillstånd för Sobackens verksamheter gällande 

deponi lämnas in under 2020 kommer det med stor sannolikhet inte att kunna tas i 

anspråk förrän tidigast Q4, 2022 och finns därmed inte med som en positiv 

resultateffekt under 2021. 

 

Under 2021 beräknas priser fortsatt vara höga för mottagande av material och avfall. 

En viss avmattning i konjunkturen under 2020 har resulterat i minskad 

ersättningsnivå vid försäljning av material som skrot, papper mm. 

BEM ser inte att denna marknad kommer att förändras inom närtid, vilket 

hänsyn tagits till i budget 2021.  

 

Intäkterna budgeteras till 144,6 mnkr. Kostnaderna budgeteras till 134,7 mnkr, 

varav kapitalkostnaderna består av 7,6 mnkr. Resultatet budgeteras till  

9,9 mnkr.  

 

 

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
 

 

 

 
 

10. Hushåll 

Affärsområdet står för 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av slam 

från enskilda avlopp och fettavskiljare.  

 

I budget förutsätts att införande av fastighetsnära förpackningsinsamling, ett nytt 

insamlingssystem för ca 20 000 småhus är påbörjat. 
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Systemet består av två kärl/hushåll där totalt 10 olika avfall kan samlas in 

bostadsnära. Målet med det nya insamlingssystemet är att boråsarna på ett enklare 

sätt ska kunna sortera sitt förpackningsavfall och att avfallsslagen ska bli renare 

som fraktion och som i sin tur kan materialåtervinnas. Brännbart restavfall kommer 

enligt testområden minska och inte innehålla förpackningsmaterial. 

 

Projektet innebär en stor förändring. Nya fordon samt kärl behöver köpas in. 

Kärl skall monteras i en särskilt hyrd lokal, för att sedan distribueras ut. 

Kör-rutter läggs om och optimeras, ny taxekonstruktion skall tas fram, samt 

uppdatering och förändringar i flera av våra stödsystem. 

Kommunikation till stadens invånare kommer vara extra prioriterad under 

hela projektperioden. 

 

Parallellt med detta pågår arbetet med att dela på brännbart restavfall och matavfall 

genom införande av två kärl eller underjords behållare. BEM kommer att fortsätta 

med att erbjuda hyresfastigheter och verksamheter möjlighet att fastighets-, eller 

kvartersnära sortera hushållsavfall och förpackningar. Detta sker då på kommersiella 

villkor i konkurrens. 

 

I det beslut som gick upp till kommunfullmäktige förutsatte att bolaget 

skulle erhålla en årlig TIS-ersättning. Under våren 2020 avslår Naturvårdsverket de 

båda ansökningarna som inkommit för att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem 

(TIS) för förpackningar och tidningar. Regeringen har meddelat att de avser att 

senarelägga tidpunkten för införandet av de nya reglerna till 2023 och då även 

ersättningarna från TIS.  

 

Detta innebär att under 2021–2022 kommer ingen ersättning att erhållas. 

Under denna period kommer därmed kostnaderna att belasta hushållskollektivet och 

innebär en påverkan på taxan. 

  

Under året kommer 8 flerfacks- samt 3 tvåfacksfordon att levereras.  

4 äldre fordon planeras att säljas under 2021. 

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till ca 20 

000 ton. Det är en minskning med 2 000 ton jämfört med föregående år 

då man bör se en successiv minskning av vita påsar i takt med att BEM rullar ut 

nya flerfackskärl till hushållen samt att avfall från Bollebygd, Marks och 

Ulricehamns kommun istället flyttats till AO Energi. 

 

En skatt för förbränning av avfall infördes 1 april 2020. Detta innebär även 

en kostnadsökning under 2021. En marknadsanpassning av priser mot AO Energi för 

förbränning av avfall skall regleras under en 3-årsperiod, vilket innebär en 

kostnadsökning om 20 kr/ton 2021. 

 

Taxeökning för 2021 är 1,5%.  

 

Affärsområdet kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. Under 2021 skall ett nytt avtal upphandlas för slamentreprenaden. 

 

Intäkterna budgeteras 2021 till 103,0 mnkr och kostnaderna till 102,9 mnkr varav 

0,8 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0,1 mnkr. Affärsområdet är ett 

monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen och 

generera ett nollresultat. 
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Resultatutveckling över tid (mnkr) 

 
  

 

11. Vatten och Avlopp 

Avdelningen står för 24 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

VA omfattar 5 vattenreningsverk varav Sjöbo vattenreningsverk är det största. 8 

avloppsreningsverk varav Sobacken avloppsreningsverk är det största samt ca 220 

mil ledningsnät. 

 

För att säkra Stadens framtida dricksvattenförsörjning ur ett kvantitets-, kvalitets- 

och redundansperspektiv så har ett utredningsarbete påbörjats på affärsområdet. 

Arbete angående den framtida dricksvattenförsörjningen kommer att fortgå under 

2021 och bedrivas i projektform. 

 

VA taxans brukningsavgifter höjs med 7,0%. Anläggningsavgifterna är oförändrade 

även för 2021. 

 

Intäkter uppgår till 279,7 mnkr, en ökning på drygt 17,6 mnkr som består av 

merförsäljning samt ökning av taxan. VA har budgeterade kostnader på 162,9 mnkr 

vilket är 6,9 mnkr högre än föregående år. Kapitalkostnaderna är beräknade till 

112,3 mnkr vilket är en minskning med 1,6 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 

4,5 mnkr.  

 

VA-fonden löses upp med drygt 7,2 mnkr per år gällande EMC investeringen. 

 

Resultatutveckling över tid (mnkr) 
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12. Investeringar och avskrivningar 

Nya investeringsprojekt 2021 framgår av sammanställningen under rubrik 16. 

 

Aktiveringar sker löpande under året när investeringen anses klar och ger nytta. 

 

Avskrivningarna för 2021 års är beräknade till 237,9 mnkr. En ökning av 

avskrivningarna mot föregående år då de budgeterades till 226,9 mnkr. Nettot av 

dessa är att avskrivningarna ökar med totalt 11,0 mnkr 2021. 

 

 

13. Finansiering och räntor 

Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2021 är i kassaflödet upptaget till 469,1 

mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när investerings-

projekten genomförs. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr.  

 

Projekt EMC har en finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Totala lån i EMC 

projektet är upptagna till ett värde av 2 500 mnkr, utöver dessa har resterande 

kreditram 667 mnkr lagts till på checkräkningskrediten under 2019.  

 

Enligt budget 2021 uppstår inget ytterligare finansieringsbehov. Med budgeterade 

förutsättningar behöver kreditramen inte ökas 2021.  

 

Total kreditram är 2 247 mnkr  

 

I den totala kreditramen ligger vid ingången på 2021 reverslån på 150 mnkr samt 

bankgarantier på 44 mnkr. Under 2021 kommer reverslån amorteras med 100 mnkr. 

 
Ränteberäkning utfall prognos 2021 Kommentar Räntekostnad

11 519 704

rörlig 0,784% 1 000 000 000

Snitt upplåning (exkl den del 

som ligger i EMC) 7 840 000

fast 3,044% 50 000 000

50 mnkr förfall juni och 50 

mnkr förfall i september 2020 3 679 704  
 

Räntekostnader för 2021 beräknas bli 11,5 mnkr för ordinarie verksamhet samt 

räntekostnader för EMC på 71,4 mnkr. Total räntebudget är 82,9 mnkr.  
 

14. Personal 

Lönekostnaderna inkl. sociala avgifter, pensionskostnader och löneskatt är beräknade 

till 222,3 mnkr för 2021, en ökning med 4,6 mnkr från 2020.  

 

Personalbudgeten i övrigt omfattar förmåner såsom företagshälsovård, friskvård och 

kompetensutveckling samt rekryteringskostnader. För 2021 uppgår budget till 7,9 

mnkr.  
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15. Resultat- och balansräkning 

 

Utfall Budget Prognos Budget

Resultaträkning, mnkr 2019 2020 2020 2021

Borås Energi och Miljö AB totalt

Intäkter

Avfallshantering 222,3 238,0 223,6 226,8

Fordonsgas 6,3 6,8 6,0 2,5

El 96,9 129,7 106,8 99,8

Fjärrvärme 449,4 478,4 455,2 481,3

Fjärrkyla 8,6 9,9 8,9 9,9

Tjänster o entreprenader 4,6 2,9 3,4 2,9

Vatten och avlopp 229,7 245,8 247,3 262,5

Aktiverat arbete 23,7 19,0 20,9 26,9

Övriga intäkter 22,4 14,1 14,5 18,1

Summa intäkter 1 063,8 1 144,7 1 086,7 1 130,6

Kostnader

Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -293,5 -281,8 -266,8 -275,2

Energi för drift -63,1 -64,1 -42,1 -59,4

Reparationer och underhåll -47,3 -64,6 -49,6 -59,2

Transportmedel -28,2 -22,5 -28,5 -30,6

Övriga externa kostnader -149,8 -109,9 -114,4 -110,5

Personalkostnader -206,5 -227,2 -219,2 -230,2

Summa kostnader -788,4 -770,1 -720,6 -765,0

Driftsresultat 275,3 374,6 366,1 365,7

% av intäkter 25,9% 32,7% 33,7% 32,3%

Kapitalkostnader

Avskrivningar -177,1 -226,9 -225,4 -237,9

Räntor -72,4 -87,7 -80,7 -82,9

Summa kapital -249,5 -314,6 -306,0 -320,9

Resultat efter kapital 25,8 60,0 60,0 44,8  
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Utfall Budget Prognos Budget

Balansräkning, mnkr 2019 2020 2020 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 701,2 5 097,6 4 948,9 4 952,5

Pågående investeringar 75,3 71,5 75,0 120,0

Lager 33,3 30,4 30,0 40,0

Fordringar 271,7 251,0 271,0 260,0

Summa tillgångar 5 081,5 5 450,4 5 324,9 5 372,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital 143,6 254,1 143,6 143,6

Obeskattade reserver 477,7 453,0 537,7 582,5

Leverantörsskulder 250,1 225,0 225,0 225,0

Övriga skulder 4 210,0 4 518,4 4 418,6 4 421,4

Summa skulder och eget kapital 5 081,5 5 450,4 5 324,9 5 372,5

Avkastning på totalt kapital 1,9% 2,7% 2,6% 2,4%

Soliditet 10,2% 11,2% 10,6% 11,3%

 
 

Utfall Budget Prognos Budget

Nyckeltal 2019 2020 2020 2021

Leveranser

El vattenkraft GWh 34,0 31,2 35,1 31,1

El kraftvärme GWh 111,0 222,0 176,2 207,0

Fjärrvärme GWh 587,4 623,0 591,5 615,0

Fjärrkyla (kund) GWh 8,0 8,8 7,7 9,3

Fordonsgas Kilo 745 290 733 824 733 824 733 824

Fordonsgas MWh 9 526 9 380 9 380 9 380  
 

16. Större investeringsprojekt 

BEM genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar och 

nät. Varje investering lyfts separat för beslut vid aktuellt tillfälle. Investeringarna 

förbereds inför beslut med underlag och kalkyler. För att planera kostnader inför 

varje budgetår läggs en plan för att kunna beräkna preliminära kapitalkostnader, 

betalningsutfall. Tabellen nedan visar investeringsbudget för 2021 och uppgår till 

515,4 mnkr. Vidare visar tabellen det prognostiserade betalningsutfallet för 2021 års 

investeringar samt för tidigare beslutade investeringar, ett betalningsutfall på 469,1 

mnkr. Budgeterade aktiveringar 2021 är 447,4 mnkr. 
 
Utöver investeringsbudget för 2021 kan investeringar av akut karaktär uppstå under 
året. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att prioritera om investeringar, inom 
given total ram på 515,4 mnkr, i det fall en akut eller strategisk viktig investering 
behöver genomföras.  
 
 
 
 

 

 

 



 

Budget 2021 

  Sidan 16 av 16 

Investeringsbudget 2021 Budget2021 Betalningsutfall 2021 Aktivering 2021

Nät 138,6 98,8 98,2

- Reinvesteringar 93,1 65,3 64,7

- Nyinvesteringar ink l förtätning 45,5 33,5 33,5

Anläggningar 117,8 88,3 84,8

- Reinvesteringar 34,7 34,7 34,7

- Nyinvestering och förändring 38,1 18,6 15,1

- Pott 45,0 35,0 35,0

Specifika projekt (stora) 249,0 56,0 49,0

- Fossilfritt PVA och HVCB 19,0 19,0 19,0

- Relining tuben Haby 30,0 30,0 30,0

- Bosnäs 200,0 7,0 0,0

Reservdelar och inventarier 10,0 10,0 10,0

TOTALT 2021 års budget 515,4 253,1 242,0

 
 

Från tidigare budget Betalningsutfall 2021 Aktivering 2021
Framtida IT plattform Ledning 10,0 6,0 6,0

Säkerhetsåtgärder på bolaget anläggningar Ledning 7,0 4,0 4,0

Miljötillstånd Sobacken Ledning 70,0 3,0 5,5

Fastighetsrenovering bef.fastigheter Ledning 12,2 3,0 3,0

PLC-byte turbinerna Rya AO Energi 29,6 12,0 12,0

Fjärrkyla Ryaverket AO Energi 10,0 10,0 10,0

Flytt LNG-tank AO Energi 6,0 4,0 4,9

Förändrad yttre kommunikationslösningar AO Energi 1,0 0,5 0,5

Fjärrkyla Ryaverket (Simonsland) AO Energi 10,0 10,0 10,0

PLC utbyte 2018 AO Energi 8,5 1,0 1,0

4-bars VVX AO Energi 2,9 2,9 2,9

HVCB ombyggnad till bioolja AO Energi 4,0 4,0 4,0

Asksortering/metallseparering AO Energi 6,0 0.0 0.0

Miljöinstrument AO Energi 1,6 0,5 1,6

Förbehandlingsanläggning biogas AO Energi 82,0 17,0 82,0

Getängsvägen kammare AO Vatten och avlopp 1,0 1,0 1,0

Hevea AO Vatten och avlopp 4,0 3,5 4,0

Reinvestering Lundaskog AO Vatten och avlopp 10,0 5,0 10,0

Fjärravläsning vattenmätare AO Vatten och avlopp 9,0 0,4 1,5

Reinvestering Västra Parkänggatan AO Vatten och avlopp 4,5 2,5 4,5

Reinvestering Vegagatan (kammare) AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Reinvestering Stenkastgatan AO Vatten och avlopp 7,6 4,0 7,6

Processombyggnad D-fors vattenverk AO Vatten och avlopp 6,0 6,0 6,0

Trandö avloppspumpstation AO Vatten och avlopp 7,2 1,0 1,0

Aplared AP + ytterligare 2 st pumpstationer AO Vatten och avlopp 10,0 9,0 10,0

Processombyggnad D-fors vattenverk AO Vatten och avlopp 6,0 2,0 2,0

Bockasjögatan AO Vatten och avlopp 3,0 3,0 3,0

Elindustri AP AO Vatten och avlopp 3,0 3,0 3,0

Viared vattenledning AO Vatten och avlopp 4,5 4,5 4,5

Torggatan VA AO Vatten och avlopp 3,4 3,4 3,4

Slätthult AO Vatten och avlopp 8,1 7,9 8,1

Bäckängsvägen AO Vatten och avlopp 4,6 3,6 4,6

Storgatan - Badhusgatan AO Vatten och avlopp 6,3 6,3 6,3

Tyllgatan dagvatten AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Kardangatan (kammare) AO Vatten och avlopp 1,5 1,5 1,5

Åhaga (kammare) AO Vatten och avlopp 1,0 1,0 1,0

Kullasand AO Vatten och avlopp 14,0 10,0 14,0

Hedared ÖFL AO Vatten och avlopp 34,0 25,0

Toarpsdal 670 AP AO Vatten och avlopp 3,5 3,5 3,5

Klinten 540 TS AO Vatten och avlopp 2,3 2,3 2,3

Frufällan 575 TS AO Vatten och avlopp 2,2 2,2 2,2

Detaljstudie Kretsloppspark AO Avfall och Återv 1,5 1,5 0,0

Anläggande av FA-cell deponi AO Avfall och Återv 2,0 2,0 0,0

Nytt insamlingssystem för hushåll AO Avfall och Återv 144,0 70,0

Förskjutning projekttid -50,0 -50,0

TOTALT tidigare budget 568,0 216,0 205,4

TOTALT 2021 469,1 447,4

 



Inkubatorn i Borås AB

Rörelsens intäkter Budget 2021 Prognos 2022 Prognos 2023

Vinnova 4 200 000 kr 4 200 000 kr 4 200 000 kr

Västra Götalandsregionen 3 100 000 kr 3 100 000 kr 3 100 000 kr

Högskolan i Borås 1 100 000 kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr

Borås Regionen 917 373 kr 917 373 kr 0 kr

VINK EU Projekt 660 000 kr 660 000 kr 660 000 kr

Västra Götalandsregionen KKN projekt 350 862 kr 0 kr 0 kr

Define EU projekt/Nordic Buzz EU projekt 270 000 kr 0 kr 0 kr

Sparbankstiftelsen 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr

Samarbetspartners samt projekt. 0 kr 250 000 kr 1 500 000 kr

Fakturerade tjänster 2 398 628 kr 2 446 601 kr 2 495 533 kr

Summa intäkter 13 246 863 kr 12 923 974 kr 13 305 533 kr

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader -2 907 800 kr -2 965 956 kr -3 025 275 kr

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -302 500 kr -302 500 kr -302 500 kr

Kostnader för transportmedel och resor -527 000 kr -527 000 kr -527 000 kr

Reklam, PR och övriga försäljningskostn. -759 040 kr -759 040 kr -759 040 kr

Företagsförsäkringar och förvaltningskostn. -295 000 kr -295 000 kr -295 000 kr

Konsultkostnader -2 651 200 kr -1 680 338 kr -1 780 338 kr

Övriga externa tjänster och kostnader -476 200 kr -485 724 kr -495 438 kr

Personalkostnader -8 187 319 kr -8 761 002 kr -8 980 027 kr

Summa kostnader: -16 106 059 kr -15 776 560 kr -16 164 619 kr

Rörelseresultat före avskrivningar -2 859 196 kr -2 852 586 kr -2 859 086 kr

Avskrivningar -20 000 kr -20 000 kr -20 000 kr

Resultat efter avskrivningar -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Ränteintäkter och liknande poster 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Räntekostnader och liknande poster -1 000 kr -1 000 kr -1 000 kr

Resultat efter finansiella poster -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Redovisat resultat -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr

Resultat -2 879 196 kr -2 872 586 kr -2 879 086 kr



Affärsutveckling för entreprenörer med innovativa idéer.

Verksamhetsplan 2021 samt strategi 2021 – 2023.
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Vision.
Vi skall säkerställa ett regionalt affärsutvecklingsstöd samt vara den mest framgångsrika 

affärsutvecklingspartnern inom textil.

Mission.
Vi förverkligar hållbar tillväxt genom affärsutvecklingsstöd till entreprenörer.



Segment.
Borås INK vänder sig till entreprenörer, innovatörer, forskare samt nya företag vars affärsidé har

en hög tillväxtpotential och gärna på en internationell marknad. Affärsidén skall vara skalbar och ha en potential 

att omsätta minst 20 MSEK och ha 7 – 10 anställda 5 år efter att bolaget lämnat oss.  Förnärvarande består 

kundstocken av 32 bolag vilka kan fördelas enligt nedan;

SEGMENT BESKRIVNING Antal bolag idag

Branschoberoende

* Nya textila produktionsprocesser (design, spinning, vävning, stickning, färgning, 

behandling, brodyr, tryck).

* Cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi.

* Nya affärsmodeller & tekniska innovationer för mer effektiv sourcing 

(digitalisering) och försäljning & logistik (e-handel).
16

* Nya (smarta) textila material, funktioner & produkter som interagerar med 

bäraren och omvärlden.

* Varumärken inom fashion & design (konfektion, accessoarer, skor, 

inredningstextil), med moderna produktions- och affärmodeller där hållbarhet och 

cirkularitet är en vital del.
8

Nya affärsmodeller och tekniska innovationer med internationell tillväxtpotential 

oavsett bransch.
8

Textil 



Erbjudande.
Affärsänglar 
& riskkapital

Bidrag- / lån

Community

MentorskapNätverk

Partners

Arbetsplats- / 
kontor

Affärs-
utvecklingsstöd

Borås INK erbjuder stöd med syfte att 
reducera risk och minimera tiden för en 
lyckad företagsetablering.

Affärsutvecklingsprocessen är väl etablerad 
och kunskapen inom investeringsstöd är god. 

Ett antal nya partners har etablerats och 
fokus förnärvarande är att säkerställa ett 
utvecklat nätverk, öka våra kunskaper inom 
hållbarhet och teamutveckling vilket är än 
viktiga delar när vi ger affärsutvecklingsstöd. 



SWOT.

Borås INK har ett flertal styrkor såsom 

etablerad process, finansieringsnätverk samt 

placeringen på Textile Fashion Center. 

Vi skall höja vår kompetens inom coachning 

med fokus på teamutveckling samt digitala 

redskap och arbetssätt.

Fokus på teamkänsla. Fördjupa oss inom 

hållbarhet och cirkularitet samtidigt som vårt 

samarbete med näringslivet skall öka. 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

S W

O T

• Textile Fashion Center

• Finansieringsnätverk 

(bidrag/lån)

• Etablerad process

• Samlad erfarenhet

• Branschkunskap 

innovationsstödsystemet

• Ej vinstdrivande

• Branschspecifikt nätverk

• Stor andel driftfinansiering

• Styrelse från näringslivet

• Större referenskunder

• Okänt varumärke/namn

• Samarbete näringsliv

• Nutid-/framtidsaktuell kompetens

• Investeringsnätverk nischkunder

• Tillgång riskkapital i tidigt skede

• Kännedom om inkubator generellt

• Styrning insatser ut ifrån att nå mål

• Textilpositionen tas av annan

• Kritisk massa

• Ekonomisk stabilitet framåt

• Nisch vs. Bredd – kommunikation

• Teamkänsla

• Lågt inflöde

• Distraherande miljö / fokus

• Finansiering projekt

• Covid-19

• Textila positionen

• Öka kompetens  och nätverk inom 

hållbarhet

• Utveckla samarbete – näringslivet

• Samverka med fler inkubatorer med 

inriktning textil

• Teamutveckling – både internt men 

också kvalitativ coachning för bolagen

• Bli mer kända

• Använda ökad kompetens inom 

digitalisering



If you dare. We dare.



Intressenter.

Partners

Akademi Press-/ Media

Innovations-
stödsystemet

Entreprenörer

Näringsliv
Samarbets-

partners

Finansiell 
sektor

Offentlig 
sektor

Banker

Affärsänglar

Borås Stad

Kommuner i Sjuhäradsbygden

Energimyndigheten

Studenter

Ledning

Lärare

Forskare

Borås Tidning

Företagssamt (Borås Stad) 

Breakit

Radio Sjuhärad

Veckans Affärer

DI

Habit

Market

Aktuell Hållbarhet

Ny teknik

"Driva eget" Företagarna

Populärmagasin

Inkubatorer

Sience Parks

SISP

Almi

Vinnova

VGR

Connect Väst

Drivhuset

Miljöbron Sjuhärad

IUC Sjuhärad

Coompanion

Kommunalförbundet

Tillväxtverket

TEKO

Handelsklubben

Marketplace Borås

Varumärken med textil inriktning

Lokala företag

Lokala företag < 5 MSEK, < 5 År

Riks-företag, textil < 5 MSEK, < 5 År

Företagarna

BoråsINK Styrelse

Textile Fashion Center, Bolag & Org.

Sweden Fashion Counsil

Trade Partners Sweden



Finansiärer.

26%18%

19% 7%

Kunder

15%

Projekt

15%

Borås INK har budgeterat intäkter för år 2021 
motsvarande 16,1 MSEK. Driftsfinansieringen 
baseras på medel från Borås Stad (täcker 
underskott med 2,9 MSEK), VGR (3,1 
MSEK), Vinnova (4,2 MSEK) och Högskolan 
Borås (1,1 MSEK).

Utöver driftsfinansiering tillkommer medel i 
form av projekt (2,4 MSEK), kunder (2,4 
MSEK).

Med budgeterade intäkter (inkl. bidrag från 
Borås Stad) är det planerade resultatet för 
2021 motsvarande 20 804 SEK.



Aktivitetsplan 2021.

AKTIVITET KOMMENTAR JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Kommunikation SoMe - INSPIRERA 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

Kommunikation SoMe - ENGAGERA 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

Kommunikation SoMe - ACTION 2 inlägg/V, LinkedIn, Facebook & Instagram

TV Screen, Textile Fashion Center Löpande nyhetsflöde

Marknadsundersökning - entreprenörsklimatet

INK LAB (INK DAY) INK DAY en till två ggr

Utveckling hemsida Använda full funktionalitet

Implementera fler "Community-aktiviteter"

Lokal "Innovationsriksdag" Näringsliv, entreprenörer och investerare

Fastställa koncept "Nationell Textil satsning" Samverkan med 4 andra inkubatorer

Implementera "Nationell Textil satsning" Samverkan med 4 andra inkubatorer

Utbildning  - Textil

Utbildning - STEP (teamutveckling)

Öka eget hållbarhetsarb. samt kundstöd

Hållbart Näringsliv - seminarieserie

Pitchträffar Kunder träffar potentiella investerare

Information-/kommunikation, banker

Ökat samarbete med Högskolan Kommercialisera forskarresultat

Event med Högskolan STARK, Elevate & EXIT

Implementera "StoryKit" Producera egen film

Nätverksträffar Handelsklubben, Näringslivsdagen, 

Entreprenörsdagen, ConnectToCapital, E-

handelsstaden, Borås Näringsliv, TEKO-dagen, 

Venture Cup

Besöka näringslivskontor Informera om Borås INKs erbjudande



• Affärsutveckling- / stöd

• Nätverk

• Positionering Borås INK

• Finansiering

• Hållbarhet & Cirkularitet

• Organisation & Arbetsmiljö

Strategiska fokusområden.



Affärsutveckling- /
stöd Coachande förhållningssätt.

Enhetlig och uppdaterad 
process. 

Enhetlig sätt att coacha våra 
kunder.

Målsättningar
Vart vill vi?

Tydlig, implementerad, 
värdegrund och utbildade 

affärscoacher.

Tydlig processbeskrivning 
inklusive checkpunkter.

Tillhandahålla gemensamma 
verktyg.

Strategi
Hur kommer vi dit?

Utbilda samtliga 
affärsutvecklare inom coaching 

och mentorskap.

Benchmark med andra 
inkubatorer samt utmana 

befintlig process en gång per år.  

Utbilda och använda 
fastställda verktyg.

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Nätverk
Säkerställa samarbetspartners 

för alla relevanta tjänster.

Etablera ett nätverk av 
mentorer. 

Komplett nätverk av företag 
med inriktning textil.

Inventera kunders behov samt 
värdera lämpliga partners.

Ökad dialog med näringslivet.

Ökad dialog med 
näringslivet.

Teckna samarbetsavtal samt 
informera kunder. 

Bygga upp en lista på relevanta 
namn med olika kompetenser-

/erfarenheter.

Samverka med relevanta 
företag inom det textila 

området.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Positionering
Borås INK Hög kännedom om BoråsINK

inom textil nisch.

Hög kännedom om BoråsINK i 
Boråsregionen. 

Attraktiv samarbetspartner 
inom lokalt näringsliv och 

textilbranschen.

Definiera relevanta event för 
nätverkande samt fastställa plan 

för sociala medier.

Definiera relevanta event för 
nätverkande samt fastställa plan 

för sociala medier. 

Definiera partners för 
gemensamma event- / 

projekt.

Deltaga på definierade event för 
nätverkande samt 

kommunikation sociala medier

Deltaga på definierade event för 
nätverkande samt 

kommunikation sociala medier.

Genomföra event- / projekt 
inom ramen för våra 

målgrupper. 

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Finansiering 100% driftsfinansierade. 

Erhålla excellens status från 
Vinnova. 

Uppdaterat och komplett 
investerarnätverk.

Tydliggöra gemensam nytta.

Möta excellens kriterier ställda 
av Vinnova.

Kartlägga och kategorisera 
affärsänglar.

Attrahera driftsmedel och vara  
transparent med relevanta 

intressenter.

Nära dialog med Vinnova samt 
bevaka och följa aktuella 

kriterier. 

Kontakta och bjuda in 
affärsänglar till vårt nätverk.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Hållbarhet & 
Cirkularitet

Komplett nätverk.

Hög kunskap hos samtliga 
medarbetare.

Föregångare i branschen.

Inventera relevanta 
organisationer- / företag.

Definierad projektledare samt 
utbildning.

Säkerställa högt fokus i 
organisationen och tydlig 

handlingsplan.

Etablera kontakt och dialog med 
relevanta organisationer- / 

företag..

Implementera separat projekt 
samt utbilda alla medarbetare. 

Föregå med gott exempel och 
kommunicera utfall till 
relevanta intressenter.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Organisation- / 
arbetsmiljö Aktuell & uppdaterad 

kompetens.

Välmående personal & hög 
prestation.

Funktionell & attraktiv 
arbetsplats.

Säkerställa relevant kompetens.

Tydliggöra värdegrund & 
förväntningar.

Säkerställa ändamålsenliga 
arbetsverktyg och lokaler.

Kompetenskartläggning samt 
utbildningsinsatser.

Tydliga arbetsbeskrivningar, 
visa framåtkraft, tillit samt högt 

engagemang.

Löpande inventering av 
behov.

Målsättningar
Vart vill vi?

Strategi
Hur kommer vi dit?

Strategiska aktiviteter
Vad skall vi göra?



Målsättningar, KPIer

Borås INK mäter 

löpande inflöde av nya 

affärsidéer, vilken fas 

respektive bolag har i 

processen samt hur 

många som lämnar 

oss för en fortsatt 

positiv tillväxtresa. 
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If you dare. We dare.



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Informationssäkerhetspolicy 

Borås Stad.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-11-19 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00049 1.1.3.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20201112 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 

2020-11-30 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00049 1.1.3.25 

  

 

Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Informationssäkerhetspolicy 

Borås Stad.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Informationssäkerhetspolicy. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon 

verksamhet och dess administration sköts via stadens system avstår styrelsen 

från att yttra sig.                

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-11-30   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, ämne KS 2020-00721 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stombeg 

VD 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Sammanträdestider 2021 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2021 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-11-17 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-11-18 Niklas Arvidsson   

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00043 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20201023 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 

2020-11-30 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00043 1.1.3.0 

  

 

Sammanträdestider 2021 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2021 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.        

Ärendet i sin helhet 

En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus ABs 

arbetsmöten och styrelsemöten under 2021.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-11-30 

2. Skrivelse, 2020-11-30 

3. Bilaga: Sammanträdestablå 2021 för Borås Stadshus AB 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Sammanträdestablå 2021 för Borås Stadshus AB 
 
Styrelsemöten, 14.00 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
18 januari 
22 mars  
 
Styrelsemöten, 14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
24 maj 
27 september 
29 november 
 
Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 13.00-14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
25 januari 
15 mars  
19 april 
24 maj 
27 september 
29 november 
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