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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 14 december 2015
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Val av protokolljusterare

Kc
PF

1
1

Svar på revisionsrapport: Beställar-utförarmodellen.
(2015/KS0606 007-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för att fastställa befattnings- och
arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).
(Den 1 januari-2 september 2015 ärendenummer 42 och
52/2015)
(2015/KS0006 022-1)

b

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt
– förhandling och därav föranledd överenskommelse
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal): föra kommunens talan i arbetsrättsliga
mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder.
(Den 3 juni -13 oktober 2015, ärendenummer 30, 34, 48
och 53/2015)
(2015/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 14 augusti-26 augusti 2015, ärendenummer 3, 4 och
50/2015)
(2015/KS0012 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 2 oktober 2015, ärendenummer 57/2015)
(2015/KS0013 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser
löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor
och ersättning.

FÖREDRAGNINGSLISTA

4 (8)

2015-12-14

(Den 22 oktober-5 november 2015 ärendenummer 59, 60, och
61/2015)
(2015/KS0016 021-1)
f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 25 augusti-20 november 2015 ärendenummer § 2784—
3682/2015)
(2015/KS0017 024-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 31 augusti-29 september 2015 ärendenummer § 179—
248/2015)
(2015/KS0023 024-1)

(Förslag: a-g till handlingarna)
PF

PF

I

KU

2

3

1

1

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD): om att undersöka
möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.
(2015/KS0460 028-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan!
(2014/KS0266 028-1)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete, Gina Tricot Grand Prix
Borås 2016.
(2015/KS0795 105-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Synpunkter på hemtjänsten m.m.
(2015/KS0748 732-3)

(Bil)

Redovisning av Kommunstyrelsens inkomna
synpunkter januari-juni 2015.
(2015/KS0598 100-1)

(Bil)

Lupp 2014 – resultat och spridning.
(2013/KS0687 106-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)

FÖREDRAGNINGSLISTA

5 (8)

2015-12-14

KU

2

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende för personer
med över 100 hemtjänsttimmar.
(2015/KS0388 730-3)
(Bil)

KU

3

Svar på motion av Nancy Kindblad (M); Gör Borås Turistbyrå
besöksvänlig.
(2013/KS0357 730-3)
(Bil)

KU

4

Borås Stads ungdomspolitiska program.
(2014/KS0405 609-3)

(Bil)

Förslag Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.
(2015/KS0742 770-3)

(Bil)

Revidering av reglerna för den kommunala tomtkön.
(2015/KS0716 270-2)

(Bil)

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415.
(2015/KS0756 253-2)

(Bil)

Försäljning av tomträtten till Pilkogret 1.
(2015/KS0774 256-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Provaren 4, Västeråsen.
(2011/KS0758 253-2)

(Bil)

KU
M
M
M
M
E

5
1
2
3
4
1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-11-30.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Korrigerad lärartäthet 2014 och åtgärder för att
säkerställa att framtida statistik till SCB blir tillförlitlig.
(2015/KS0500 610-3)

(Bil)

Ändrad inriktning av platser på vård- och
omsorgboendet på Margaretagatan 9B.
(2015/KS0746 739-3)

(Bil)

Handlingsplan för att uppnå budgetbalans från
Stadsdelsnämnd Väster.
(2015/KS0620 042-3)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
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E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Utdelning ur donationsfonder.
(15 november 2015, Ärende 01-03)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har
beslutats om utdelning ur medel från Familjen Emil Schultz fond,
Borås Kommunstyrelses samfond B, H Nelsons donation till
Borås Stad samt Stiftelsen Sigge Williamssons donation till
naturpark.
(2015/KS0046 046-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E
E
E

E
E

3
4
5
6

7
8

Budget för de kommunala bolagen 2016.
(2015/KS0713 041 -1)

(Bil)

Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016.
(2015/KS0654 705-3)

(Bil)

Nya regler för bidrag till kulturverksamhet.
(2015/KS0731 860-2)

(Bil)

Förändring av taxor inom Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde.
(2015/KS0069 041-1)

(Bil)

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015.
(2015/KS0717 759-3)

(Bil)

Industribyggnader i Borås AB; Framställan – försäljning av
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB.
(2015/KS0759 107-1)

(Bil)

E

9

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening i Borås
avseende Sommargården i Ekhagen.
(2015/KS0631 805-3)
(Bil)

E

10

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander
Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling.
(2013/KS0433 050-2)

(Bil)

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fler papperskorgar
för en renare och vackrare stad.
(2014/KS0584 319-2)

(Bil)

E

11
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E

12

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala
vattenhål.
(2010/KS0559 349-2)

(Bil)

E

13

Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts i Borås.
(2014/KS0580 319-1)
(Bil)

E

14

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och
Tommy Josefsson (V); Ljusrum till Borås Stadsparksbad.
(2015/KS0300 822-3)

(Bil)

E

15

Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriskolan Malmen om
utebliven kompensation till fristående skolor och förskolor 2007 –
2013.
(2014/KS0782 611-3)
(Bil)

E

16

Ansökan om anläggningslån till Elfsborg Tennis Borås.
(2015/KS0630 805-3)

(Bil)

E

17

Ansökan om anläggningslån avseende finansiering av tennisbanor
m.m. till Sandareds Tennisklubb.
(2015/KS0515 805-3)
(Bil)

SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0379 407, 2015/KS0538 407, 2015/KS0543
407, 2015/KS0546 407 samt 2015/KS0682 407 under
perioden 20151028–20151125)
(2014/KS0379 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)

Ärende som ej är öppet för allmänheten
SP

SP

2

3

Strandskyddsdispens för nybyggnad av kolonistugor, förrådsbyggnader och växthus på fastigheten Ryda 4:1, Borås Stad.
(2014/KS0371 407-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad Parkstad.
(2013/KS0145 214-2)

(Bil)
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SP

4

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla 1:25
m.fl.
(2007/KS0212 214-2)
(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på revisionsrapport: Beställar-utförarmodellen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.

2015-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0606 007
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson
Datum/avdelningschef: 2015-11-23/ Svante Stomberg

Sida
1(2)
2015-12-14

Dnr 2015/KS0606 007

Ekonomistyrning
Christer Johansson
Stadsrevisionen

Svar på revisionsrapport: Beställarutförarmodellen
Stadsrevisionen har utfört en granskning av utvecklingen av Borås Stads modeller
avseende administrativa tjänster. Verksamheterna överfördes till servicekontoret
2011-01-01. Revisionskontoret konstaterar att implementeringen kommit olika långt
för de överförda verksamheterna Redovisningsservice, Löneservice, IT/Dataservice
m.fl.
Kommunstyrelsen vill allmänt konstarera att Borås Stad har en mycket lång erfarenhet av beställar-utförarmodellen inom det tekniska området. Som kommunstyrelsen
svarade på en tidigare revisionsrapport så har denna modell inneburit tydliga effektiviseringar genom att traditionell kommunal kapacitet konkurrensutsätts och att då verksamhetsansvarig beställare har handlingsfrihet. Det uppstår också ett tydligt pris för
tjänster som inte alltid var fallet i den gamla anlagsfinansierade ”egendriften”.
Kommunstyrelsen konstaterar utifrån stadsrevisionens rapport att utvecklingen av
modellerna inom administrativa tjänster kommit olika långt sedan 2011. Revisionens
slutsatser delas om ett behov av en fortsatt utveckling för att:
klarlägga roller, ansvar och befogenheter
utveckla beställarnas kunskaper om användarnas behov
skapa reell förhandlingssituation beställare/utförare
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att modellerna fotsätter att utvecklas.
Innan man drar några definitiva slutsatser så är det viktigt att kunna konstarera om
eventuella brister beror på modellerna, behov av rollförtydliganden eller på utbildning
och erfarenhet. Det är också säkert så att man kan se olika lösningar för de olika
tjänsteområdena.
Kommunstyrelsen är också angelägen om att beställarna ges erforderliga resurser för
sina roller. I vilken form detta sker kan dock variera i tiden, och för olika tjänstemodeller, varför frågan bör studeras vidare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Missiv
2015-09-14
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Utbildningsnämnden

BESTÄLLAR-UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads beställar-utförarmodell
avseende de administrativa tjänster som överfördes till Servicekontoret 2011-01-01. Stadsrevisionen konstaterar att implementeringen av beställar-utförarmodellen kommit olika
långt inom de berörda verksamheterna. Beställarenheterna disponerar inte resurser för
betalning av tjänsterna, och rollerna är otydliga. Stadsrevisionen bedömer att det inte
existerar en helt genomförd beställar-utförarmodell samt identifierar nedanstående
utvecklingsbehov:


En renodlad tillämpning av beställar-utförar-modellen inom området administrativa
tjänster kräver att roller, ansvar och befogenheter klarläggs, och att beställarna
disponerar ekonomiska resurser för betalning av tjänsterna



Beställarna behöver utveckla kunskaperna om vad som ska beställas och vilken kvalitet
tjänsterna ska ha. Detta kräver att beställaren känner till behoven hos användarna av
tjänsterna och deras uppfattning om kvaliteten på de tjänster som levereras



Beställaren behöver utveckla kunskapen om kostnader för tjänsterna för att kunna
skapa en reell förhandlingssituation i förhållande till utföraren. Detta ställer krav på en
ändamålsenlig redovisning och kalkylering, men också på vad som är att betrakta som
rimliga kostnader enligt trovärdiga marknadsjämförelser

Rapporten tillställs härmed Kommunstyrelsen, Servicenämnden och Utbildningsnämnden.
Stadsrevisionen emotser svar från Kommunstyrelsen och Servicenämnden senast den 8
december år 2015.

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc

Ordförande

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

Kortrapport
2015-09-14

BESTÄLLAR-UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD
INLEDNING
År 2014 genomförde Stadsrevisionen en
granskning av Borås Stads beställarutförarmodell inom området kommunalteknisk verksamhet.1 Föreliggande rapport behandlar beställar-utförarmodellen (nedan
BU-modell) inom området administrativa
tjänster. Dessa fördes över till Servicekontoret i samband med en att en ny förvaltningsorganisation infördes 2011-01-01.
Projektets syfte är att granska tillämpningen
av beställar-utförarmodellen inom det administrativa området.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-17
att fastställa en ny nämndorganisation fr o m
2011-01-01. Ett syfte med omorganisationen
var att koncentrera och renodla Kommunstyrelsens uppgifter till sådant som avser
kommunledning och strategiska frågor.
Operativa frågor överfördes till andra
nämnder. Delar av enheten Finans och redovisning, IT-enheten/Data, Växel och reception samt delar av Lön och förhandling
överfördes till Servicenämnden.

BESTÄLLARUTFÖRARMODELLEN
Enligt Servicekontoret är beställar-utförarmodellen en ekonomistyrningsmodell där
kostnadsmedvetenhet och effektivitet uppnås genom att skilja rollen som beställare
och utförare från varandra. Modellen skall
1

rapporten ”Beställare- utföraremodellen i Borås
Stad – Kommunalteknisk verksamhet”, 2014-12-08

tydliggöra parternas ansvar genom att mål
för kvalitet, innehåll och pris fastställs i ett
avtal mellan parterna. För beställaren är
kärnuppgiften att bedöma behoven och utvecklingen samt att upphandla servicen. Beställaren är ansvarig för att servicen ordnas
och att kvaliteten definieras och upprätthålls.
Servicekontorets intäkter för IT-service,
ekonomiservice, löneservice mm ska faktureras via avtal med användarna eller via förvaltningsabonnemang/kostnadsfördelning.
Servicenämndens utgångspunkt är att nya
verksamheter i Servicekontoret ska anpassas
och utföras enligt denna modell. Från och
med budgetåret 2012 förutsätter nämnden
att debiteringsnivåerna baseras på budgetunderlag som bygger på dialog med kunderna.
Kommunfullmäktige har de senaste åren
uppdragit till Servicenämnden att tillsammans med Kommunstyrelsen/Stadskansliet
fortsätta att utveckla beställar-utförarkonceptet för alla de nya administrativa
funktionerna som tillfördes verksamheten
2011. Servicenämnden anger i årsredovisningarna för åren 2013 och 2014 att uppdraget delvis är genomfört.

GRANSKNINGSRESULTAT
Redovisningsservice
Avtal finns mellan beställaren Kommunstyrelsen/Stadskansliet och Servicekontoret.
Uppdraget är specificerat på ett antal redovisningsområden med precisering av vad
som ska utföras. Dessutom anges vissa prioriterade utvecklingsinsatser för år 2015.

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

kansliet och Servicekontoret) försvårar styrningen av IT-frågorna. Företrädare för
Data/IT anser att funktionen ska ses som en
strategisk resurs och bör vara samlad i en
organisation och ligga utanför en beställarutförarmodell.

Redovisningsfunktionen finansieras genom
att ett förvaltningsabonnemang utdebiteras
till alla förvaltningar enligt en fördelningsnyckel. Servicekontoret har gjort kostnadsberäkningarna som underlag för det överenskomna priset. Bägge parter, Servicekontoret och Stadskansliet, uppger att modellen
samt relationen mellan parterna fungerar
bra. Man träffas två gånger per år för uppföljning av avtalet.

Övriga verksamheter
Övriga verksamheter är stadshusservice med
vaktmästaruppgifter. Där finns avtal med
samtliga förvaltningar som är belägna i
stadshuskvarteret. När det gäller lokalvård
inklusive serveringar i stadshuskvarteren
finns ett befintligt avtal med Lokalförsörjningsförvaltningen.
Fordon och kopieringsmaskiner tecknas avtal med varje kund.
När det gäller telefonväxeln finns inget gällande avtal utan debitering sker per anknytning och mobilabonnemang tecknas av varje
förvaltning separat med operatören. Enligt
Servicekontoret behöver en fungerande beställarfunktion skapas.

Löneservice
Ett avtal finns mellan beställaren Kommunstyrelsen/Stadskansliet och Servicekontoret.
Lönefunktionen finansieras genom ett procentuttag på bruttolönesumman, månadsvis
från samtliga förvaltningar. Hela Löneservices budget inklusive normal volym av förbättringsåtgärder i personal- och lönesystemet ska täckas av detta procentuttag. I avtalet anges också vissa frågor att ta ställning
till, bl a extratjänster och beställarens organisation.

Skoldatatjänster

Förslaget till avtal har lagts fram av Servicekontoret. Någon egentlig förhandling om
uppdrag och pris har inte skett. Man arbetar
i princip på samma sätt som före omorganisationen. Beställaren har inte någon egen
budget för att köpa tjänsterna, och vet inte
vad de olika delarna i uppdraget egentligen
kostar. Vissa speciella tjänster köps direkt av
förvaltningarna.

Utbildningsnämnden har upphandlat skoldatatjänster i flera omgångar fr o m år 2010.
Den senaste upphandlingen ägde rum år
2014 och omfattade även grundskolan inom
Stadsdelsnämnderna. Upphandlingen genomfördes med hjälp av upphandlingsavdelningen vid Tekniska förvaltningen och
Stadskansliets IT-strateg.

STADSREVISIONENS
BEDÖMNINGAR

IT/Dataservice
En så kallad tjänsteförvaltningsmodell har
tagits fram vars huvudsakliga syfte är att
säkra tydliga och strukturerade arbetsformer
inom Borås Stad samt gentemot externa
leverantörer när det gäller IT-stöd.

Vi konstaterar att implementeringen av beställar-utförarmodellen kommit olika långt
inom de berörda verksamheterna. Det är
utföraren Servicenämnden som driver frågan
och som har tagit fram de avtal som finns i
dialog med beställarna. Förhandlingar har
genomförts i begränsad omfattning.

Modellen är för närvarande föremål för
översyn. Ett syfte med översynen är att få till
stånd en effektivare beställarorganisation,
där tjänsteförvaltaren har en nyckelroll som
beställare inom sitt område.

Vi noterar vidare att skolan (gymnasiet,
grundskolan och förskolan) gjort egna upphandlingar av skoldatatjänster utan att involvera Servicekontoret.

Ansvariga beställare vid Stadskansliet anser
att nuvarande organisation med uppdelning
av Data/IT på två organisationer (Stads-

2

Vi bedömer att det inte existerar en helt genomförd beställar-utförarmodell, och att det
i dagsläget i första hand är Servicenämnden
som slår vakt om modellen. Spelregler/roller
är otydliga, och beställarenheterna disponerar inte resurser för betalning av tjänsterna.
Bristerna i genomförandet medför att det
inte går att bedöma om en beställarutförarmodell för administrativa tjänster är
effektiv.
Stadsrevisionen identifierar nedanstående
utvecklingsbehov.
 En renodlad tillämpning av beställarutförar-modellen inom området administrativa tjänster kräver att roller,
ansvar och befogenheter klarläggs,
och att beställarna disponerar ekonomiska resurser för betalning av
tjänsterna
 Beställarna behöver utveckla kunskaperna om vad som ska beställas
och vilken kvalitet tjänsterna ska ha.
Detta kräver att beställaren känner
till behoven hos användarna av tjänsterna och deras uppfattning om kvaliteten på de tjänster som levereras
 Beställaren behöver utveckla kunskapen om kostnader för tjänsterna
för att kunna skapa en reell förhandlingssituation i förhållande till utföraren. Detta ställer krav på en ändamålsenlig redovisning och kalkylering, men också på vad som är att
betrakta som rimliga kostnader enligt
trovärdiga marknadsjämförelser

3

PF 1 a-g ) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-g till handlingarna)

PF2
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD): om att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad 2016. I de
medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter
ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen till förskolan ingår en
satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär att kommunfullmäktige redan fattat
beslut om avgiftsfria pedagogiska måltider inom förskola och grundskola.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

2015-12-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Ja
x Nej
Kommentar:
Samverkan
Diarienummer: 2015/KS0460 028
Programområde: 1
Handläggare: Annica Dahlen, tfn 033-35 77 16, Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-12-02/ Per Olsson

Sida
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Dnr 2015/KS0460

Personal- och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen, Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD): om att
undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid
för lärare
Ärendet
Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 lämnat motion med rubriceringen att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.
I motionen föreslås att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för
lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Överväganden
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i
fördelningen till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär att kommunfullmäktige
redan fattat beslut om avgiftsfria pedagogiska måltider inom förskola och grundskola.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Motion om att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
Sverigedemokraterna föreslår att möjligheten till införande av avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
i förskola och grundskola utreds.
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven äter
tillräckligt, och om han eller hon får i sig tillräckligt med energi. Men även miljön i skolmatsalen
påverkar starkt hur mycket de kommer att äta, Om de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m
kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen, vilket faktiskt också riskerar att göra den tillagade maten till
enbart en kostnad istället för resurs i form av energipåfyllare. Genom att lärarna äter lunch med
sina elever kan ljudnivån och även stress påverkas positivt i skolmatsalen.
Eleverna kan då istället få en trevlig stund i matsalen tillsammans med andra elever och vuxna,
något som skapar samhörighet och trygghet för eleverna.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås och läraren kan
också förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom förmedla
kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll i
idrottande, kultur och historia kring mat och maträtter.
Då läraren har en arbetsuppgift att fylla, och inte kan välja att äta lunchen ensam, anser vi
Sverigedemokrater att en så kallad pedagogisk måltid för lärare/personal i såväl förskola som
grundskola skall vara gratis.
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för lärarna/personal i förskolan och
grundskolan.

__________________________________
Andreas Bäckman (SD)

PF3
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna
skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen till
förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att kommunfullmäktige
redan bifallit motionärens förslag om avgiftsfria pedagogiska måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

2015-12-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0266 028
Programområde: 1
Handläggare: Annica Dahlen, 033-35 77 16, Pelle Pellby 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-12-02/ Per Olsson
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Dnr 2014/KS0266

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan
Ärendet
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20
inlämnat motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
Remissvar i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna i Norr, Väster och Öster.
Stadsdelsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren understryks vikten av att
pedagogerna äter tillsammans med barnen och att det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna. I remissvaren framgår också att stadsdelsnämnderna Väster och
Norr anser att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra
ett införande. Stadsdelsnämnd Öster pekar på de ekonomiska konsekvenserna och
förutsätter att dessa utreds.
Överväganden
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för
Borås Stad 2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre
stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska
måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på
pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att
kommunfullmäktige redan bifallit motionärens förslag om kostnadsfria pedagogiska
måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-03-12
Kommunfullmäktige

Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
15 hungriga förskolebarn är betydligt svårare att bedriva verksamhet med än med mätta och
glada förskolebarn. Folkpartiet föreslår därför att personalens måltider tillsammans med
barnen i förskolan ska vara kostnadsfri för personalen. Det finns flera fördelar med att lärarna
äter pedagogisk måltid med barnen:
-

-

Barn gör som vi gör, inte som vi säger. I måltidssituationen äter läraren en pedagogisk
lunch. Det innebär inte bara att äta tillsammans med barnen, utan också att lära dem
hur man äter och hur man umgås över en måltid.
Barnen får genom läraren kunskap om hållbara och goda matvanor. Dessutom ser de
att läraren har en positiv inställning till maten, och till nya maträtter.
Barnen får en stund i samvaro med andra barn och vuxna. Att äta tillsammans och
prata om trevliga saker kan för barnen utgöra en stund av återhämtning och trygghet.

För förskolebarnen är fördelarna att äta tillsammans med sina lärare uppenbara. Tanken med
de pedagogiska luncherna är att maten blir ett arbetsredskap för lärarna, precis som andra
verktyg i undervisningen. Att lärarna i den situationen ska behöva betala för maten, om än till
subventionerat pris, är inte rimligt. För andra redskap i sin undervisning behöver de inte
betala, och det ska de inte behöva göra för redskapet under måltiden, det vill säga maten.
De pedagogiska måltiderna är som allra viktigast i förskolan, och därför är Folkpartiets
förslag att det inom förskolan blir kostnadsfria pedagogiska måltider för personalen.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
-

Uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

REMISSAMMANSTÄLLNING
2015-12-14
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Dnr 2014/KS0266

Personal- och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen

Motion: Kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan”. Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om
vikten av att pedagogerna äter tillsammans med barnen och det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna.
Stadsdelsnämnden Öster ser kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan som ett
steg i rätt riktning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över en motion som föreslår
införandet av kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan. Måltiderna i förskolan är
en pedagogisk aktivitet. Det är också ett tillfälle att mötas och samtala. Det är därför
viktigt att förskolans personal bereds förutsättningar att kostnadsfritt äta tillsammans
med barnen. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker motionen med tillägget att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra införandet.
Rutiner för pedagogiska måltider har tagits fram av kommungemensam kost i SDN
Väster och i samband med det har det även gjorts beräkningar av ekonomiska effekter
kopplat till kostnadsfria måltider i förskolan.
Kommunstyrelsen tog beslut 2001 att pedagogisk lunch ska vara subventionerad för
personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Det innebär ett halvt lunchpris av
fastställt pris och i nuläget är det 23 kr inom förskola/skola.
Pedagogiska måltider är viktiga och förutsättningen för att skapa goda matvanor bör
starta när barnen är små. Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad och som på ett naturligt sätt skapar förutsättningar för samtal kring mat, miljö och hälsa.
Ett beslut att införa fria pedagogiska måltider skulle med all säkerhet innebära många
fördelar för verksamheten men är inte möjligt att införa utan att särskilda ekonomiska
medel då tillkommer.
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BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete, Gina Tricot Grand Prix
Borås 2016
Gina Tricot Grand Prix Borås får 2016 trestjärnig internationell status för första gången och tävlingen
utökas med dressyr. Tävlingarna i Borås har hög uppmärksamhet bland allmänhet och medier av samtliga svenska tävlingar. Drygt 50 000 personer såg webbtevesändningen från tävlingarna 2015.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete kring Gina Tricot Grand
Prix Borås 2016 enligt förslag.

2015-12-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0795 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn
Datum/avdelningschef: 2015-12-03/ MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om marknadsföringssamarbete vid Borås Grand
Prix i Borås ridhus 7-13 mars 2016.
Klubbens åtagande
1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all tryckt annonsering om arrangemanget, på arrangemangets webbplats, och i direktsändningen på webben från tävlingarna.
2. Boråsfilmen visas på storbildsskärmen varje tävlingsdag.
3. Borås Stad står som sponsor för och namnger en av klasserna i grand prixet.
4. Klubben upplåter ett helt uppslag i arrangemangets programmagasin för en profilerande
annons om Borås.
5. Klubben tillhandahåller tio biljetter som omfattar alla tävlingsdagar, för kommunen att lotta
ut bland Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande
5. Kommunen betalar till klubben 150 000 kr. Pengarna betalas mot faktura tidigast 1 februari
2016.
6. Kommunen levererar tryckfärdigt material till annonsen i programmagasinet.
Övrigt
7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid brister i detta
förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om klubben
brustit i detta avseende.
8. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås i december 2015

Sara Eriksson
Borås Fältrittklubb

Ulf Olsson
Borås Stad

Borås Grand Prix 2016.
Borås Grand Prix är Sveriges den mest värdefulla tävling som arrangeras inom den nationella
hoppsporten i Sverige. 2016 får tävlingen trestjärnig internationell status för första
gången. Inom svensk ridsport står de enskilda arrangörerna för alla kostnader, inklusive
prispengarna som i Borås uppgår till över två miljon kronor årligen vid Grand Prix-tävlingen.
De ekonomiska bidrag som kommer från förbundshåll är ytterst blygsamma. Samtidigt
förutsätts arrangören ordna sociala evenemang för deltagande ryttare, hästägare och
dignitärer.
Nästa år vidgas arrangemanget med dressyr för första gången. Det blir dressyr på allra
högsta nivå med stjärnor i världsklass.
Borås Grand Prix är redan en integrerad del i ansträngningarna att göra Borås stad till en
attraktiv stad för människor att bo och leva i samt att flytta till. Tillsammans med
fotbollsklubben Elfsborg, Borås Basket och arrangemang som friidrotts-SM utgör
evenemanget ett av få nationella topparrangemang i vår gemensamma stad. Borås FK har
dessutom uthållighet som arrangör, första GP ordnades 1996.
Borås Grand Prix har högst uppmärksamhet bland allmänhet och medier av samtliga svenska
tävlingar med undantag av de internationella toppevenemangen i Stockholm (Ericsson
Globe), Göteborg (Scandinavium) och Falsterbo Horse Show. Ett exempel är att över 50 000
personer i år såg på den egenfinansierade webbtevesändningen. Det är svenskt rekord för
antalet tittare från ett nationellt evenemang.
Borås FK har tillsammans med Borås stad och lokala sponsorer gjort investeringar i
världsklass de senaste åren. Det tredje ridhuset och det nya, internationellt gångbara,
underlaget i ridhusen är de tyngsta exemplen. Trots detta är Borås ridhus är i dag alldeles för
litet för att hysa den publik vi bedömer skulle besöka evenemanget om publikkapaciteten
utökas, det behövs en arena med större kapacitet. Utökad publikkapacitet – genom en
utbyggnad av ridhuset eller inventering av alternativa arenor – borde enligt vår mening vara
prioriterat.
För Borås är det av stor vikt att Borås Grand Prix utvecklas och får utökat stöd för sitt
fantastiska evenemang. Denna tävling ligger närmast tillhands för att få internationell status
bland de nationella evenemangen. Svenska Ridsportförbundet ser dessutom mycket positivt
på att en sådan utveckling kan komma till stånd.
Vi ansöker därför om ett bidrag på 500 000 kr för Grand Prix 2016, vecka 10.
För Borås Fältrittklubb

KU 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende
för personer med över 100 hemtjänsttimmar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta tillägget i inledningen av Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.

2015-11-25
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0388 730
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-11-19/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0388

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Kommunfullmäktige

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende för personer med över 100 hemtjänsttimmar
Stadsdelsnämnden Öster fattade den 21 april 2015 beslutet att brukare över 65 år med
ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska erbjudas
en plats på vård- och omsorgsboende.
Under våren 2015 fick 93 brukare som erhållit hemtjänstinsatser över 100 timmar per
månad ett erbjudande om plats på vård – och omsorgsboende. Av dessa svarade 8
personer ja och 69 personer nej till en plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster har i budget 2015 ett uppdrag att ta fram kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende och dessa riktlinjer bör innefatta ett tillägg som går utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen, som innebär att
de brukare som uppnår 100 timmar eller mer ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende. Dessa riktlinjer kommer inte kunna tas fram under 2015.
För att säkerställa tillämpningen av det föreslagna arbetssättet omgående och säkerställa likställigheten över stadsdelarna förslås ett tillägg i inledningen av styrdokumentet ”Borås Stads riktlinjer för hemtjänst” enligt följande;
Brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst
per månad ska erbjudas en plats på vård och omsorgsboende. Varaktigheten ska överstiga tre månader. De personer som har insatsen ”trygg hemgång” ska undantas.
Om en stor andel av de personer med 100 timmars hemtjänst eller mer tackar ja till
erbjudandet om vård- och omsorgsboende innebär detta att hemtjänsten måste anpassas till en lägre volym då de aktuella brukarna är de som kräver mest insatser, detta
måste nogsamt följas upp av stadsdelsnämnderna.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta tillägget i inledningen av Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-04-21
2015/SDNO0037
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende för personer
med över 100 hemtjänsttimmar
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster godkänner det föreslagna arbetssättet att erbjuda brukare över 65
år med varaktigt 100 timmars utförd hemtjänst eller mer en plats på vård- och
omsorgsboende.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande
äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Med anledning av denna funktion har
Stadsdelsnämnden Öster i budget 2015 fått i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunala
riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende. Dessa ska även innefatta ett
tillägg som går utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen som innebär att de brukare som
uppnår 100 hemtjänsttimmar i månaden ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Nulägesbeskrivning
Under senare år bor brukare med allt mer omfattande behov av vård och omsorg kvar
hemma i det ordinära boendet med insatser från kommunen.
Under januari var det i Borås Stad 83 personer som hade mer än 100 timmar utförd insats
från hemtjänsten och under februari var det 82 personer. I detta underlag ingår hemtjänst
(även dubbelbemanning) och delegerad hemsjukvård utförd av omvårdnadspersonal mellan
klockan 07.00 och 22.00. I underlaget ingår inte nattbesök och larm utfört av
omvårdnadspersonal eller hemsjukvård utförd av legitimerad personal. Det kan även
förekomma att brukaren varit inlagd på sjukhus eller varit på korttidsvistelse under aktuell
månad och därför inte kommit upp till 100 timmars hemtjänst, vilket hade varit fallet om
brukaren varit hemma under hela månaden. Detta kan innebära att fler än dessa 83
respektive 82 personer, blir aktuella för ett erbjudande om plats på vård- och
omsorgsboende.
Behovet av 100 timmars hemtjänst eller mer, för brukare över 65 år, ska vara varaktigt över
tid, exempelvis över tre månader, och inte gälla de personer som behöver massiva insatser i
hemmet under en period t.ex efter en olycka eller stroke. De personer som har insatsen
”trygg hemgång” ska också undantas, då avsikten är att rehabiliteringen i hemmet ska leda
till att den enskilde blir mer självständig och i behov av färre insatser.
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Sammanträdesdatum 2015-04-21
2015/SDNO0037
Handläggare
Annica Olausson

Hemtjänst
Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet i socialtjänstlagen om att få bo självständigt
under trygga förhållanden. Även om huvudinriktningen är att skapa möjligheter för den
enskilde att bo kvar hemma finns det förhållanden när en skälig levnadsnivå bättre kan
tillgodoses på ett vård- och omsorgsboende, såsom den enskildes upplevelse av otrygghet.
Den enskildes möjlighet till kvarboende i det egna hemmet enligt kvarboendeprincipen
måste dock alltid beaktas. Tackar brukaren nej till en plats på vård- och omsorgsboende, ska
kommunen utföra de insatser i hemmet som den enskilde beviljats utifrån gällande
lagstiftning.
Om en stor andel av de personer med 100 timmars hemtjänst eller mer tackar ja till
erbjudandet om vård- och omsorgsboende innebär detta att hemtjänsten måste anpassas till
en lägre volym då de aktuella brukarna är de som kräver mest insatser, detta måste nogsamt
följas upp.
Platspriset på vård- och omsorgsboende behöver ses över då de brukare som förmodas
tacka ja har en lägre volym och en förmodad längre boendetid än de som flyttar in med nu
gällande biståndsbedömning. Detta bedöms lämpligast med biståndsbedömning till och
regelbunden uppföljning på boendet. En risk som finns är att platserna på vård- och
omsorgsboende blir fullbelagda vilket kan generera en kö och därmed väntetid till plats på
vård- och omsorgsboende.
Kostnader
Kostnaderna per utförd hemtjänsttimma varierar något mellan stadsdelarna med ett
genomsnitt för 2014 på 541 kr/timma, vilket motsvarar en kostnad på 649 200 kr/år för 100
timmars hemtjänst (uppgiften är hämtad ur Stratsys från årsredovisningen 2014 och avser
bruttokostnaden per utförd timma hos brukaren, interna utförare).
En plats på vård- och omsorgsboende kostar köpande förvaltning 563 000 kr/år 2015 (hela
produktionskostnaden delat på antal platser). Detta innebär att när en enskild brukare har så
stora omvårdnadsbehov att hemtjänstinsatserna uppnår 100 timmars hemtjänst/månad eller
mer, överstiger detta kostnadsmässigt en plats på vård- och omsorgsboende.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende (vobo)
för de brukare som har 100 timmar hemtjänst eller mer
Norr
Norr hade 58 personer som har 100 tim eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och extern
hemtjänst.
6 personer har tackat ja.
38 personer har tackat nej
2 av dem 58 tillhör LSS/ Sociala omsorgsförvaltningen.
7 personer har inbokade hembesök under månaden.
1 person har flyttat till trygghetsboende och en till har valt att stå i kö till ett sådant.
3 personer har avlidit.
Väster
Väster hade 23 personer som hade 100 timmar eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och
extern hemtjänst.
2 personer väntade redan på vobo när vi fick listan så de blev inte erbjudna vobo utifrån 100timmars erbjudandet.
2 personer har tackat ja
19 personer tackade nej
Öster
Väster hade 12 personer som hade 100 timmar eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och
extern hemtjänst.
Samtliga 12 har tackat nej, en person hör eventuellt av sig på nytt.
Anledningar till att personerna tackat nej
Av de 93 personerna som var aktuella tackade 8 personer ja och 69 personer tackade nej.
De allra flesta som tackat nej till erbjudandet anger att man är trygg hemma, och vill vara kvar
nära sin familj och nöjda med sin hemtjänst, men de fanns också några andra skäl såsom:
- Vill dö hemma
- Någon har påtalat att den inte skulle flytta även om kommunen inte beviljar fler timmar
hemtjänst
- Att katten inte kan följa med, går det kan man tänka sig att flytta
- Att boendet är inte anpassat efter ålder då en person är strax över 65 år, känner sig inte hemma
på ett sådant boende
- 2 personer angav som skäl att de inte kunde få sitt behov av att kunna prata sitt språk
tillgodosett

Sammanställt av
Annica Olausson
2015-05-21
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Svar på motion av Nancy Kindblad (M): Gör Borås
Turistbyrå besöksvänlig
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2015-11-27
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0357
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-11-25/Ingegerd Eriksson
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Nancy Kindblad (M): Gör Borås
Turistbyrå besöksvänlig
Nancy Kindblad (M ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Turistbyrå tillgänglighetsanpassas. Motionären
föreslår att ett antal parkeringsmöjligheter skapas utanför turistbyrån.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås Borås TMEAB,
Ungdomsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Samhällsbyggnadsnämnden och samtliga råd tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen med kommentaren att nämnden
föreslår en total översyn av området, då man bl.a. tittar på om det är möjligt
att "frigöra" yta för trafik in till parkeringsplatser närmare entrén.
BoråsBorås TME AB anser att Borås Turistbyrå är tillgänglighetsanpassad i
lokalerna, men ytterligare förbättringar av skyltning till, samt tydliggörande av Pplatser för besökare till Borås Turistbyrå skall ske, samt fortsatt utredning om
möjligheter till korttidsangöring till Turistbyrån för att undvika olovlig trafik i
konkurrens med kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden avstyrker förslaget att anlägga platser för fordon med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån.
Enligt nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta angöringsplatser inom
området för kollektivtrafikterminalen vid Sven Ericsonsplatsen då detta skulle
innebära en oacceptabel störning för kollektivtrafiken. Det skulle också innebära
en uppenbar risk att fler än de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade
skulle söka dessa angöringsplatser.
Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och
bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av
flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som
beskrivits ovan.
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Bedömning
Kommunstyrelsen kan konstatera att kraven på parkering för personer med
funktionsnedsättning inte är uppfyllda i dagsläget då handikapparkeringsplatsen
ligger 37 meter från Turistbyråns entré. Samtidigt måste det beaktas att det finns
risker med att blanda biltrafik och kollektivtrafik på ytan vid Resecentrum.
Kommunstyrelsen föreslår att Tekniska nämnden i samarbete med
Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden, utreder om det
finns möjlighet att frigöra yta för handikapparkeringsplatser närmare
Turistbyråns entré.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Motion

2013-04-25

Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig
Borås Stad har skapat en förnämlig turistbyrå, men en sak är inta bra. Det är inte
som förr, att enbart lättrörliga personer besöker stadens turistbyrå. Nu vill även
handikappade komma med bil och endast gå en kort sträcka. Men då finns ingen
plats att korttidsparkera en bil. Det har även i önskemålet åberopats att någon
kanske vill lämna bilen och i rullstol komma in i lokalen. Den så omtalade
tillgängligheten skall inte enbart beröra bostäder och affärslokaler utan måste
även gälla kommunala inrättningar. Det är vad en del kallar för grupper med
särskilt behov. Skapa därför snarast ett par parkeringsmöjligheter utanför
byggnaden.
I Göteborg finns tillfälle att under kort tid parkera en bil vid den centralt
belägna Turistbyrån.
I grannstaden Alingsås har de nyligen valt en annan väg. Där har Turistbyrån
flyttat in i Arena Estrad. I den ena ingången närmast Järnvägsstationen finns
fyra breda dörrar där fyra rullstolar kan passera i bredd på plant underlag. Vid
det som en del kanske kommer att benämna som huvudingång är det först plan
infart, men därefter tio trappsteg. Det finns således stor valfrihet och lätt att
parkera bilen utanför och inne i Arenan finns tillfälle att parkera ca 500 bilar.
Det hade varit perfekt om Borås Turistbyrå hade legat inne i järnvägsstationen
där det finns parkeringsmöjligheter utanför. Vi vill vara en turistvänlig stad
därför bör ovanstående åtgärdas snarast möjligt.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Tillgänglighetsanpassa Borås Turistbyrå.

Borås den 23 april 2013
Nancy Kindblad (M)
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Svar på motion av Nancy Kindblad (M): Gör Borås
Turistbyrå besöksvänlig
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden
Turistbyrån är tillgänglig, nämnden håller dock med motionären om problemet
med parkeringsplatser, det är idag inte är möjligt att parkera direkt utanför, då
detta område är bussområde och förbjudet för annan trafik. Idag måste man gå
ca 37 meter från handikapparkeringsplats för att kunna ta sig in i Turistbyrån.
Nämnden föreslår en total översyn av området, då man bl.a. tittar på om det är
möjligt att "frigöra" yta för trafik in till parkeringsplatser närmare entren.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med ovanstående
kommentarer.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden tillstyrker motionen. Turistbyråns nuvarande lokaler har bygglovprövats
efter ansökan från Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen. Under
lovgranskningen uppmärksammades och utreddes bland annat
parkeringsförhållandena. Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrkte lov mot
bakgrund av att bland annat kraven på parkering för rörelsehindrade inte
uppfylldes. Nämnden beviljade lov 2102-03-22, § 75.
I övrigt gäller att Samhällsbyggnadsnämnden saknar möjligheter att ta initiativ till
etableringar; nämnden har endast att ta ställning till bygglovsansökningar och
(bygg)-anmälningar.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden avstyrker förslaget att anlägga platser för fordon med
parkringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån.
I rubricerade motion föreslås bl.a att ett par parkeringsmöjligheter för
rörelsehindrade anlägges utanför byggnaden där turistbyrån är belägen.Tekniska
förvaltningen har redan vid planeringen för flytten av turistbyrån klargjort att den
möjliga angöringsplats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är
den parkeringsplats som är anlagd vid gamla restaurang Trädgår´n.
Övergångsstället som leder mot turistbyrån är förhöjt så att personer med rullstol
ska kunna ta sig över på ett bra sätt.
Enligt Tekniska nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta
angöringsplatser inom området för kollektivtrafikterminalen vid Sven
Ericsonsplatsen då detta skulle innebära en oacceptabel störning för
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kollektivtrafiken. Det skulle också innebära en uppenbar risk att fler än de som har
parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle söka dessa angöringsplatser.
Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och
bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av
flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som beskrivits
ovan.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att turistbyrån inte är tillgänglig.
Det kan vara svårt för turister att hitta dit och parkeringsmöjligheterna är inte de
bästa. Borås Turistbyrå behöver bli mer besöksvänlig.
Det är viktigt att alla har möjlighet att ta sig till turistbyrån. Ungdomsrådet menar
dock att placeringen gör det svårt att tillgänglighetsanpassa turistbyrån.
Ungdomsrådet lyfter att turistbyrån nyligen har flyttats till nuvarande lokaler och
funderar på vilken bedömning man gjorde då gällande tillgängligheten. Det är
oklart om det finns möjlighet att skapa parkeringsplatser framför byggnaden då det
är ett antal busshållplatser på gatan.
Turistbyrån bör tillgänglighetsanpassas i den mån det går med tanke på nuvarande
placering. Vid framtida ombyggnationer eller flytt av turistbyrån bör man ha
tillgängligheten ur flera olika perspektiv i åtanke.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Centrala Pensionärsrådet
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att tillstyrka
motionen med följande synpunkter. Det är viktigt att parkeringplatser anvisas för
målgruppen som har behov av nära platser samt att platserna är anpassade för
personer med en funktionsnedsättning.
Funktionshinderrådet
Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013 beslutade rådet att
bifalla motionen men vill göra vissa påpekanden. Lokalen är anpassad men
tillgängligheten till Turistbyrån måste förbättras. Parkeringssituationen bör utredas.

BoråsBorås TME AB
Borås Turistbyrå ingår i det gemensamt ägda destinationsbolaget BoråsBorås TME
AB och styrelsen vill gärna lämna följande yttrande till ovan nämna motion.
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Tillgänglighetsfrågan är viktig och har flera perspektiv. Ett av dessa trafik och
parkering.
I de lokaler Turistbyrån satt tidigare i (Österlånggatan 1) parkerade man i en
nedförsbacke. Lokalen låg i området Simonsland som i samband med Textile Fashion
Center blivit stängt för biltrafik och är nu ännu mer otillgängligt.
I den gamla turistbyrån kunde man inte köpa sina biljetter, om man var
rullstolsbunden, då tre trappsteg fanns som hinder.
Vid beslut om att relokalisera Turistbyrån hade styrelsen uppe frågan om parkering
flera gånger, då man var medveten om att Resecentrums alla bussar och övrig
trafikföring i området.
Tekniska kontoret utredde och anvisade 4 parkeringsplatser för besökare till
Turistbyrå varav en avsedd för funktionsnedsatta, på motsatt sida av Turistbyrån. Av
dessa blev bara 3 st totalt, och bolaget vill få tillstånd att dessa skyltas upp med P för
besökare till Turistbyrån. Även anvisningsskyltarna runt cityringen behöver förstärkas
ytterligare med hänvisning. Bolaget kommer också att med flaggor göra entrén mer
synlig, då fasaden är slät och det kan vara svårt att upptäcka den.
Vi flyttade in januari 2013 och fick under våren många frågor om parkering. Vi har
tagit fram en informationslapp vi delar ut till de som haft synpunkter för att få våra
besökare att lära om att hitta till oss. För placering av Borås Turistbyrå är idag
betydligt bättre och mer logisk; nära kollektivtrafik och ett logiskt ställe som
Rescentrum och Järnvägsstation.
Vi föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Borås Turistbyrå är tillgänglighetsanpassad i lokalerna, men ytterligare förbättringar av
skyltning till, samt tydliggörande av P-platser för besökare till Borås Turistbyrå skall
ske, samt fortsatt utredning om möjligheter till korttidsangöring till Turistbyrån för att
undvika olovlig trafik i konkurrens med kollektivtrafiken”.
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Borås Stads ungdomspolitiska program
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa
aktörer. Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser var positiva till förslaget i sin helhet men ett
antal kommentarer lyftes fram. Flera av dem har beaktats och tagits tillvara. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17:e juni 2015 återremitterades det reviderade förslaget på ungdomspolitiskt program med tillhörande handlingsplan och har sedan dess justerats i linje med motiveringen till återremitterandet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Programmet ska revideras senast 2019.
Handlingsplanen för 2016-2017 antas gälla. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering senast 2017.
2015-12-01
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-12-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0405
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2015-11-30/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0405

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Borås Stads ungdomspolitiska program
I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett strategiskt målområde.
Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en samlad
bild kring kommunens viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken
och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med
tidsatta åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för
unga.
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa aktörer. Svar har inkommit från Arbetslivsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Sociala- omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Kulturnämnden, Servicenämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Viskaforshem AB, Borås energi & miljö AB, AB Bostäder, Borås Djurpark AB, Rädda Barnens lokalförening i Borås och Borås Stads
ungdomsråd.
Stadsdelsnämnderna har ombetts att särskilt lyfta fram de lokala ungdomsrådens yttranden vilket har gjorts. I remissammanställningen har Borås Stads ungdomsråds
samt de lokala ungdomsrådens svar lyfts fram som helhet.
Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska
program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin
helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska programmet är att programmet
är mer övergripande. Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är sektorsövergripande och belyser
ungas liv utifrån utbildning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur samt delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och samverkan inom alla delar för att
visionen om gemensamt ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.
Kommentarerna kan delas upp i två delar
Formuleringar och textändring:
Kulturnämnden, Sociala-omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden Fritids- och
folkhälsonämnden och Rädda Barnen lyfter fram synpunkter på formuleringar och
textförändringar. Flera av dem har tagits tillvara i programmet, särskilt vikt har lagts
vid synpunkterna om att unga med funktionsnedsättning behöver lyftas fram tydligare
som målgrupp och i formuleringar.
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Förslag på aktiviteter:
Utöver detta har det lämnats ett antal idéer på aktiviteter inom området. Ett konkret
förslag är att Luppenkäten genomförs även med unga med funktionsnedsättning.
Bearbetning av resultat från nästakommande Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
(Lupp) ska mynna ut i en ny handlingsplan kopplat till programmet.
Barnkonsekvensanalys/ barnchecklista
För att särskilt beakta barns och ungas perspektiv genomförs en barnchecklista i
ärendeberedningen. Sammanfattande bedömning utifrån barnchecklista:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är
ett beslut som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn
och ungdomsfrågor. Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att
barn och unga får uttrycka sina åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför kommunen Luppenkäten bland alla elever i
åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal träffar för att diskutera
resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat sig i remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen för
att ta tillvara deras erfarenheter.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17:e juni 2015 återremitterades förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan. Motiveringen
var att unga med funktionsnedsättning ska lyftas fram tydligare i programmet, samt
att förtydliga att barn och unga har rätt till inflytande i frågor som rör dem. Förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan har justerats i
linje med nämnda motiveringar. I programmet har tre tillägg gjorts: de två nedersta
punkterna under rubriken ”Delaktighet och inflytande”, samt det andra stycket under
rubriken ”Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet”. I handlingsplanen har
arbetet med att öka möjligheten till inflytande och delaktighet för unga med funktionsnedsättning förtydligats genom det andra uppdraget uppifrån.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag. Programmet ska revideras senast 2019.
Handlingsplanen för 2016-2017antas gälla. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering senast
2017.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Strategi
Program
» Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Ungdomspolitisk plan
2016

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2017
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Handlingsplan 2016
Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Vad ska göras för att
bidra till målen i
programmet?
Löpande utbilda personal i Borås Stad om
barns rättigheter.

Varför ska vi
göra just det?

När ska
det vara
klart?
2016

Vem bär ansvaret?

När och hur ska uppföljning ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna och

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen
i samverka med Fritids- och folk-hälsonämnden, Kultur-,
Arbetslivs- och
Sociala omsorgsnämnden, Miljö
och konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

Arbetslivsnämden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

I syfte att öka
kunskap om
barns rättigheter
och säkerställa
barnperspektivet.
Öka möjligheterna
I syfte att se till 2016
att alla unga
till delaktighet och
inflytande för unga
har lika stora
med funktionsnedmöjligheter till
delaktighet och
sättning.
inflytande.
2017
Samla och sprida in- I syfte att göra
formation om utbild- satsningar för
ning och arbete, fritid barn och unga
kända och tilloch kulturliv, hälsa
gängliga.
och möjligheter till
inflytande till unga i
grundskolans senare
del och gymnasiet.

2017
I syfte att öka
ungas kunskap
om hur livsstil
och vanor påver- kar hälsan
och stödja dem i
att bli vuxna.
I syfte att ge fler 2016
Utreda möjligheter
till feriearbete på
unga feriearbete
andra delar av året än och uppmuntra
lärande utanför
sommaren.
skolan.
Utveckla det normI syfte att ta
2017
kritiska och inklubort hinder för
derande arbetet i
ungas möjlighefritidsverksamheten. ter till fritid och
kultur.
Hälsofrämjande
insatser för unga som
tar upp frågor som
förväntningar, studieteknik och livsstil.

Utbildningsnämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Ungdomspolitiskt
program

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2019
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Ungdomspolitiskt
program
Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar når välfärd och inflytande. Den
har synen att ungdomar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är
olika och att deras självständighet och oberoende ska stödjas.
Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som grund för arbetet i bland annat
kommunerna. Här ingår att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka sina åsikter
i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska känna till barns rättigheter, och beslut som
rör barn ska utvärderas i barnrättsperspektiv.
Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt
och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer.
Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i
samhället.

Ungdomspolitiskt program
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning,
hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktighet. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter
att utvecklas.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar och nationella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspolitik.
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Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället.
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på
möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär en stressfaktor. Unga behöver stöd in i
vuxenvärlden.
För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi
»

Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet
och lust att lära.

»

Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt eget lärande.

»

Uppmuntra entreprenörskap och innovation.

»

Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.

»

Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden
skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i demokratisk
fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar
mångfald, kreativitet och engagemang ska vi
»

Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsättningar eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och ut- veckla sina idéer.

»

Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.

»

Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.

»

Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av
utanförskap och att vara mindre värd.
För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga
ska vi
»

Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

»

Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.

»

Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.

»

Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och
kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga att uttrycka
sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.
Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett
demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha
kunskap om sina rättigheter.
För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi
»

Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.

»

Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.

»

Öka kunskapen om ungas möjligheter för inflytande.

»

Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal och de unga själva.

»

Ge unga reella möjligheter att delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen,
från initiativ till uppföljning.

»

Arbeta aktivt för att öka inkluderingen av unga med funktionsnedsättning.
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Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete.
Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det ger bättre
förutsättningar att se både individen och helheten.
Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla barn och unga, oavsett psykiska, fysiska,
ekonomiska och sociala förutsättningar. Riktpunkten för arbetet är att alla ska ha lika stora
möjligheter till inflytande och delaktighet.

Barnkonventionen
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och ungdomar ska följa FN:s
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar för
att efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer angelägna för den egna
verksamheten.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2019 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera
en handlingsplan till detta program.
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Barnchecklista för Borås Stad
Ärende: 2014/KS0405 Borås Stads ungdomspolitiska program

Handläggare: Sakiba Ekic

1. Påverkar beslutet barn?
Ja__X

Nej__

Förklara oavsett svar:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är ett beslut
som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn och ungdomsfrågor.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja__X

Nej__

Förklara oavsett svar:
Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att barn och unga får uttrycka sina
åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför
kommunen Luppenkäten bland alla elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är
underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal
träffar för att diskutera resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har varit
delaktiga i arbetet och även yttrat sig i remissomgång.
I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån
undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen för att ta tillvara deras
erfarenheter.
3. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa har beaktats genom att vi har tagit tillvara kunskap från Luppenkäten om ungas
livsvillkor och att unga har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter kopplat till arbetet. Deras åsikter
har tagits tillvara och finns med i program och plan.
4. Sammanfattande bedömning
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är ett beslut
som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn och ungdomsfrågor.
Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att barn och unga får uttrycka sina
åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför
kommunen Luppenkäten bland alla elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är
underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal
träffar för att diskutera resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat sig i
remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med
funktionsnedsättning utifrån undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen
för att ta tillvara deras erfarenheter.
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BESLUTSFÖRSLAG

Förslag Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna delar av förslag till inriktning för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018 med möjlighet till förlängning. Kommunstyrelsen är inte beredd att ta den kostnadsökning som föreslås i den del av avtalet som reglerar ekonomin utan föreslår en utredning av behov och omfattning av ett Närvårdskansli.

2015-11-27
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0742
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-11-27/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-11-27

Dnr 2015/KS0742

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Förslag Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018
Närvård är ett funktionellt paraplybegrepp som inkluderar den hälso- och sjukvård,
övrig vård och omsorg som befolkningen erbjuds i sitt geografiska närområde. Under
perioden 2010 – 2014 har Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg reglerats av dokumentet Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014 med ytterligare
ett års förlängning under 2015. Efter en revidering finns nu förslag till nytt samverkansavtal för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018.
En välfungerande närvårdssamverkan ska för den enskilde patienten innebära närhet,
kontinuitet, trygghet och tillgänglighet i kontakter med vården. Det betyder att den
enskilde inte ska påverkas när ansvaret för vården delas, eller går över från en vårdgivare till en annan. Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida vård-och omsorgsbehov för invånarna.
I det nya förslaget omfattas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, Koncernkontoret VGR, Närhälsan, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Enhet
Tandvård, Habilitering och hälsa, Praktikertjänst AB, Cityläkarna Borås AB och Vårgårda Rehab. Alingsås lasarett, Alingsås och Lerums kommuner har inte för avsikt att
fortsätta vara med i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg efter 2015-12-31.
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen
för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar också för kostnader för ett Närvårdskansli där förslaget innebär en fördelning mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de samverkande kommunerna med 50/50. Denna kostnadsfördelning
skiljer sig mot det tidigare avtalet där fördelningen innebar 60 % från regionen och 40
% från kommunerna. För år 2015 är Borås Stads kostnad för Närvårdssamverkan
536 400 kr. Med det nya förslaget till fördelning blir stadens kostnad år 2016, 688 940
kronor. Kommunstyrelsen är inte beredd att ta denna kostnadsökning utan föreslår en
utredning av behov och omfattning av ett Närvårdskansli.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Datum: 2015-10-23
Handläggare:
Ann-Katrin Schutz Koncernkontoret
Elisabeth Jonsson Boråsregionen

Diarienummer: HSNS 2015-00169
Diarienummer Boråsregionen: 2014/SKF0149

Förslag

Samverkansavtal
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018
På uppdrag av Delregionala Politiska samrådet har förslag till ändrad modell för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg tagits fram.
Förslaget består av inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018, bilagan Uppdrag och bemanning och Samverkansavtal Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg. Inriktningsdokumentet godkändes av uppdragsgivaren dvs. Delregionala
politiska samrådsorganet 2015-09-29.

Samverkansavtal
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018
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Avtalsslutande parter
Bollebygds kommun, Borås Stad, Herrljunga kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun,
Tranemo kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda kommun, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, Närhälsan, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Enhet tandvård, Habilitering och
Hälsa, Praktikertjänst AB (Herkules vårdcentral, Brämhults vårdcentral, Allékliniken Sleipner,
HälsoBrunnen, Herkules Rehab), Cityläkarna Borås AB (vårdcentral Borås), Vårgårda Rehab,
Koncernkontoret VGR.

Avtalets giltighet
Avtalet gäller under tiden 2016-01-01 – 2018-12-31 med möjlighet till förlängning. Smärre
justeringar i inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 kan göras
under pågående avtalsperiod.
Om det under avtalsperioden tillkommer nya verksamheter noteras detta i bilaga till huvudavtal
under innevarande avtalstid. Revidering av avtalet inklusive ingående parter görs i samband med ny
avtalsperiod.

Inledning
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utgår från inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg 2016-2018,
Dokumentet med bilaga är en gemensam plattform och ska inspirera, stödja och styra den
samverkan som dagligen äger rum i närvårdsområdena i Södra Älvsborg.
Närvårdssamverkan är en modell för gemensamma mötesarenor för vårdsamverkan i Södra
Älvsborg. Vårdsamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och
samverkan mellan och inom huvudmännen.

Syfte
Utifrån ett befolkningsperspektiv ska närvårdssamverkan skapa:
· Tillgång till hälso-och sjukvård och omsorg på lika villkor.
· Säkra vårdövergångar och jämlik vård.
· Effektivt nyttjande av gemensamma resurser.

Parternas åtagande
Berörda huvudmän ska medverka i de grupper som beskrivs i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018.

Målgrupp
Målgrupp är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av
vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.

3

Styrning, struktur och uppdrag
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk- förvaltnings- och verksamhetsnivå.
Delregionalt politiskt samråd
Politisk styrning sker i ett partsammansatt Delregionalt politiskt samråd.
Styrgrupp
Styrgruppen består av representanter från huvudmännen.
Närvårdsområde
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.
Samverkan bör ske på lednings- och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde,
med en lokal ledningsgrupp. Kommunens och VGRs verksamheter ingår i närvårdsområdet.
Närvårdskontor
Närvårdskontoret arbetar på generellt uppdrag av Delregionalt politiskt samråd.
Kontoret är organisatoriskt knutet till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som har
arbetsgivaransvar. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt och har eget budgetansvar.

Ekonomi
Närvårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta
ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för närvårdskontoret. Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna.
Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. Regionen gör en intern fördelning
av kostnaderna.
Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera
gemensamma utvecklingsprojekt.
Redovisning av delårs- och årsbokslut sker i Delregionala politiska samrådet, information lämnas
till Styrgruppen. Upparbetat överskott får ej överstiga fem procent av det totala anslaget.
Ett eventuellt överskott förs över till kommande budget- och verksamhetsår. Om det vid
budgetuppföljning prognostiseras ett underskott ska Delregionala politiska samrådet ta fram och
besluta om en åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat.

Avslut
I samband med avtalets avslutande betalas eventuellt ekonomiskt överskott ut enligt samma princip
som fördelningsmodellen, dvs. 50 procent till HSNS och resterande 50 procent till kommunerna.

Omförhandling och tvister
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras genom t ex lagstiftning eller andra faktorer
som ligger utanför avtalsparternas kontroll kan avtalet omförhandlas med syfte att förändringarna
inte orättvist bara skall drabba eller gynna en part.
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan
parterna. Om tvisten därefter kvarstår skall den avgöras av allmän domstol.
Detta avtal upprättat i tjugoen (21) exemplar av vilka parterna har tagit ett vardera.
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1. Inledning
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fick
hösten 2014 i uppdrag att utveckla modellen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och ta
fram förslag på nytt inriktningsdokument. En arbetsgrupp med representation från kommun,
primärvård och specialistvård har varit med i diskussionen kring en ny modell.
Samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå och genomgång av samtliga grupper i nuvarande
organisation har gjorts.
Syftet är att skapa en modell för gemensamma mötesarenor för vårdsamverkan i Södra
Älvsborg. Vårdsamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning
och samverkan mellan och inom huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör
samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom
kommunen och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra möteskonstellationer.
Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde skall vara tydlig.
Behov av samverkan mellan huvudmännen är bestående över tid, detta avtal berör närmaste
åren.
Ansvariga nämnder och styrelser i berörda kommuner och VGR har fastställt dokumentet
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018, med möjlighet till förlängning. Smärre
justeringar i dokumentet kan göras under pågående avtalsperiod.

2. Huvudmännens uppdrag
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal,
överenskommelser och politiska beslut.
VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ett eget ansvar för hela befolkningen.
Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på
regional, delregional och lokal nivå. Ingen invånare ska ”falla mellan stolarna”.
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av
· VGRs verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.
· Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande
kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn.
Medverkar gör också Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning och
uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som
samordnar kommunerna.

3. Inriktning och mål
Inriktning för Närvårdssamverkan
Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och
omsorgsinsatser från både kommun och VGR. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling
av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.
Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för:
· Barn och unga vuxna med utsatt situation
· Äldre multisjuka och multisviktande
· Personer med psykisk ohälsa/missbruk
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·
·

Personer med funktionsnedsättning
Personer med behov av vård i livets slutskede

Mål för Närvårdssamverkan
Befolkningsperspektiv
En välfungerande närvårdssamverkan bidrar till att befolkningen får tillgång till hälso- och
sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra
vårdövergångar och jämlik vård. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas
när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare och/eller
vårdnivå till en annan.
Verksamhets- och organisationsperspektiv
Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring
ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och
samverkan mellan huvudmännen.

4. Styrning och struktur för samverkan
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa
befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier
och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och
mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra möteskonstellationer.
I det Delregionala politiska samrådet tas visionen för närvårdssamverkan och strategin för
arbetet de närmaste åren fram. De lokala ledningsgrupperna har ett stort ansvar för samverkan
på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är
exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer
i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första
hand sker i respektive linjeorganisation.
Närvårdsområde
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan bör ske på ledningsoch verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp.
Kommunens och VGRs verksamheter ingår i närvårdsområdet. Samverkan i
närvårdsområdena styrs utifrån detta dokument och bilagan Uppdrag och bemanning.
Lokal ledningsgrupp
Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå
från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen ansvarar för
ordförandeskap och kallar till möten. Protokoll ska skrivas och mailas till Närvårdskontoret
för publicering på hemsidan.
Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som
påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.
Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till koordinatorn på Närvårdskontoret, som gör
en bedömning om var frågan kan/bör hanteras.
Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.
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Lokal arbetsgrupp
Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen.
Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i uppdragshandlingen. De lokala
arbetsgrupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala
ledningsgruppen/grupperna. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas
arbete.
Uppdragsgrupp
Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala
ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgruppen.
Uppdragsgrupperna ska ha tydliga tidsbestämda uppdrag och bestå av representanter från
respektive huvudman med relevant kompetens för uppdraget, se bilaga Uppdrag och
bemanning.
I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för
resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive
huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.
Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till Närvårdskontoret för publicering på
hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller avslutas efter uppdragets
slutförande.
Styrgrupp
Styrgruppen arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet men kan
också få specifika uppdrag. Styrgruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda
ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta Uppdragsgrupper och besluta om
specifika tidsbestämda uppdrag. Alla uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett livs- och
helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan överlappa varandra.
Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i
respektive linjeorganisation.
Styrgruppen består av representanter från huvudmännen, se bilaga Uppdrag och bemanning.
Delregionalt politiskt samråd
Samråd på politisk nivå sker i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Beredning
Välfärd och Kompetens dit representanter för ansvariga politiker i VGR bjuds in, se bilaga
Uppdrag och Bemanning.
I det Delregionala politiska samrådet tas vision för närvårdssamverkan och strategisk
inriktning fram. Samrådet har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får
genomslag i huvudmännens uppdrag. Uppföljning och dialog kring överenskomna
fokusområden i närvårdsamverkan ska ske. Delregionala politiska samrådet ger uppdrag till
Styrgruppen och Närvårdskontoret.
Det Delregionala politiska samrådet träffas fyra gånger per år. Kommunalförbundets
tjänsteman i Beredning Välfärd och Kompetens ansvarar för planering och administration
tillsammans med Närvårdskontoret.
Spridningsdag
En gång per år kallas Styrgrupp och Delregionalt politiskt samråd till en uppföljningsdag.
Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade till denna spridningsdag då det
gångna årets uppdrag och resultat inom Närvårdssamverkan presenteras och diskuteras.
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Närvårdskontoret ansvarar för all administration.
Närvårdskontoret
Som stöd för närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja,
omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Medarbetarna
arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, se bilaga Uppdrag och bemanning.
Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är
organisatoriskt knutet till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som har
arbetsgivaransvar.

5. Ekonomi
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för
detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret.
Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna.
Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån
folkmängd föregående år.
Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg.

6. Utvärdering och uppföljning
Dokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg föreslås gälla under en treårsperiod med
möjlighet till förlängning och möjlighet till smärre justeringar. Förutom kontinuerlig
uppföljning ska en genomlysning utifrån ett medborgar-, verksamhets- och
organisationsperspektiv ske före avtalsperiodens utgång.
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Bilaga till Inriktningsdokument
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018

Uppdrag och bemanning Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg
Detta dokument ska tydliggöra representation och sammansättning i de olika grupper som
beskrivs i inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.
Lokal Ledningsgrupp,
Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård i närområdet,
specialistvård och tandvård. Personerna ska ha mandat och möjlighet att fatta beslut och föra
tillbaka frågor till huvudmannens ledningsgrupp för åtgärd. Antalet personer i
ledningsgruppen kan variera och sammansättning utöver ovanstående bestäms lokalt. T ex
kan folkhälsa och skola vara viktiga parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för
ordförandeskap och kallar till möten.
Lokal arbetsgrupp
Tillsätts av den lokala ledningsgruppen, som också utser deltagare.
Uppdragsgrupp
Kommun, primärvård och specialistvård ska vara representerade i samtliga uppdragsgrupper.
I uppdragsbeskrivningen ska framgå vilken kompetens som krävs. Gruppen kan kompletteras
med lämplig kompetens vid behov, t ex från tandvård och skola. Uppdragsgrupper kan variera
i storlek och sammansättning beroende på uppdrag.
Styrgrupp
I Styrgruppen ingår en representant från varje kommun, sjukhus, Habilitering och Hälsa.
Vårdval VG Primärvård och Vårdval Rehab har två representanter, en representant från privat
verksamhet och en för offentlig verksamhet per vårdval. Tandvård och beställd primärvård
adjungeras till styrgruppens möten. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och
Koncernkontoret är representerade med tjänstemän, men har ingen rösträtt.
Styrgruppen fattar beslut om uppdrag, uppdragsgrupper, och kompetenskrav i dessa grupper.
Närvårdskontoret skickar ut förfrågan om deltagande i uppdragsgrupp.
Ordförande och vice ordförande utses bland representanterna för specialistvård, primärvård
och kommunerna för två år i taget. Närvårdskontoret är sekreterare och protokollen publiceras
på hemsidan
Delregionalt politiskt samråd
Samråd på politisk nivå sker i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds, Beredning
Välfärd och Kompetens, som utökas med nedanstående politiker.
Ordförande och andre vice ordförande i Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedda
ersättare
Ordförande i Styrelsen för beställd primärvård eller utsedd ersättare
Ordförande i Primärvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för SÄS eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för Habilitering och hälsa eller utsedd ersättare
Ordförande i Tandvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Boråsregionens politiska beredning Välfärd och kompetens och
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteman.
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Närvårdskontorets bemanning
På Närvårdskontoret arbetar koordinator/informatör och delregional samordnare för processen
Samordnad vård- och omsorgsplanering. Antalet ingående parter i Närvårdssamverkan styr
närvårdskontorets bemanning.
Möjlighet att anställa tillfälliga projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för
tjänstemän i kommun och VGR finns.
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av reglerna för den kommunala tomtkön
Borås Stad erbjuder tomter för småhusbebyggelse. Kommunen äger ca 60 tomter som är tillgängliga för privatpersoner att köpa. Av dessa ligger drygt hälften inom områden som varit planlagda
sedan 80-talet eller tidigare. Tomterna är väl utspridda på 11 olika områden runt om i kommunen.
Kommunen har sålt ca 10 tomter genom tomtkön det senaste året (försäljningar pågår på Kadriljgatan, Brotorp) och ca 30 tomter de senaste fem åren.
För att ges möjlighet att köpa en tomt av kommunen krävs det att man registrerar sig i den
kommunala tomtkön. När kommunen har nya tomter att erbjuda så skickas det ut en intresseförfrågan till samtliga kunder som finns registrerade i tomtkön och tomterna tilldelas sedan i turordning efter vilken plats man har i kön. I tomtkön finns för närvarande knappt 90 personer registrerade. Drygt en fjärdedel av dessa har registrerat sig det senaste året. Ungefär hälften har stått i
tomtkön i över fem år.
Markavdelningen har gjort en översyn av gällande regler för registrering i tomtkön och tilldelning
av småhustomter och lämnar förslag på revideringar. Revideringarna syftar till att göra reglerna
mer lättförståliga, smidigare handläggningsrutiner samt att underlätta försäljning av svårsålda
tomter.
De mest betydande tillkommande reglerna som föreslås är att:
 de tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridiska personer förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
 den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin
ursprungliga plats i kön och placeras sist.
Den mest betydande regeln som föreslås försvinna är att sökanden kan få förtur i tomtkön med
skälet att hen är anställd inom företag som nylokaliseras till Borås eller ska utvidga sin verksamhet
i Borås.
Dessutom föreslås en rad mindre betydande revideringar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat förslag till regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter.
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Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
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Markavdelningen
Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Revidering av reglerna för den kommunala
tomtkön
Borås Stad erbjuder tomter för småhusbebyggelse. Kommunen äger ca 60 tomter
som är tillgängliga för privatpersoner att köpa. Av dessa ligger drygt hälften inom
områden som varit planlagda sedan 80-talet eller tidigare. Tomterna är väl utspridda
på 11 olika områden runt om i kommunen. Kommunen har sålt ca 10 tomter genom
tomtkön det senaste året (försäljningar pågår på Kadriljgatan, Brotorp) och ca 30
tomter de senaste fem åren.
För att ges möjlighet att köpa en tomt av kommunen krävs det att man registrerar sig
i den kommunala tomtkön. När kommunen har nya tomter att erbjuda så skickas det
ut en intresseförfrågan till samtliga kunder som finns registrerade i tomtkön och tomterna tilldelas sedan i turordning efter vilken plats man har i kön. I tomtkön finns för
närvarande knappt 90 personer registrerade. Drygt en fjärdedel av dessa har registrerat sig det senaste året. Ungefär hälften har stått i tomtkön i över fem år.
Markavdelningen har gjort en översyn av gällande regler för registrering i tomtkön
och tilldelning av småhustomter och lämnar förslag på revideringar. Revideringarna
syftar till att göra reglerna mer lättförståliga, smidigare handläggningsrutiner samt att
underlätta försäljning av svårsålda tomter.
De mest betydande tillkommande reglerna som föreslås är att:
 de tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till
juridiska personer förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
 den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet,
förlorar sin ursprungliga plats i kön och placeras sist.
Den mest betydande regeln som föreslås försvinna är att sökanden kan få förtur i
tomtkön med skälet att hen är anställd inom företag som nylokaliseras till Borås eller
ska utvidga sin verksamhet i Borås.
Dessutom föreslås en rad mindre betydande revideringar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna upprättat förslag till regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

Nuvarande regler för tomtkön
Regler för Borås Stads tomtkö

Regler för registrering och förmedling av småhustomter inom Borås Stad.
1. Ansökan och registrering
För ansökan och registrering i tomt- och småhuskön gäller följande regler.

1.1 Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Markavdelningen.
1.2 Sökande skall vara fyllda 18 år.
1.3 Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
1.4 Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då

sammanboendet upphör, får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själva avgöra vem som ska överta
köplatsen.

1.5 Det åligger sökande att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade
uppgifter samt att vid förfrågan från Markavdelningen ge de upplysningar som anses vara av betydelse för
sökandes rätt att tilldelas tomt eller småhus. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning
av tomt eller småhus.
1.6 Sökande och medsökande som tilldelas tomt eller småhus genom Markavdelningens försorg, får
anmäla sig i tomtkön tidigast 5 år efter det att han/hon tilldelats tomt.
2. Fördelning
2.1 Placering i tomt- och småhuskön sker vid den tidpunkt registreringsavgiften inkommit till
Markavdelningen. Fördelning av tomt och småhus sker efter den tid sökande varit placerad i tomt- och
småhuskön.
2.2 Underlag för fördelningen är den intresseförfrågan som sökande besvarar.
2.3 Information skickas ut till samtliga som är registrerade i tomt- och småhuskön.
2.4 Önskemål om tomt eller småhus inom visst område som anges vid ansökningstillfället användes bl a som
underlag för bostadsplanering och är ej avgörande för tilldelning av tomt eller småhus

2.5 Vid förhandsförfrågan från Markavdelningen bör sökande precisera sina önskemål till det aktuella området.
3. Avgifter
3.1 För att bli registrerad i tomt- och småhuskön ska en registreringsavgift på 500 kronor erläggas.
3.2 Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas av staden. Avgiften avräknas ej heller vid
köp av tomt eller småhus eller då tomt upplåtes med tomträtt. Inbetalning av registreringsavgiften 500
kronor sätts in på Bankgiro 991-1025, Markavd Borås Stad. Uppge tomtkö, namn och adress samt konto
3271-031700-58230, detta för att betalningen skall komma rätt.
3.3 Förnyelseavgift ska utgå med f n 200 kronor/år. Avgiften uttages efter förhållande som
rådde den 1 januari.
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4. Avregistrering
4.1 Avregistrering sker När
sökande begär det.
När sökande förvärvat tomt eller småhus genom Markavdelningen.
Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter. Om
förnyelseavgiften som anges under 3.3 ej erläggs på föreskrivet sätt.
Om inte adressändring görs till Markavdelningen samt att posten till sökande returneras av Posten som
obeställbar.
4.2 Avregistrering utför ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna villkoren.
5. Undantag
5.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon av medicinska skäl
eller sociala skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget
enfamiljshus.

5.2 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon är anställd inom företag

som nylokaliseras till Borås eller som ska utvidga sin verksamhet i Borås. Intyg från arbetsgivaren fordras för att
styrka att sökande har sådan nyckelbefattning i företagets verksamhet att han/hon är synnerligen viktig för
företaget. Samma regel gäller för sökande verksam inom den offentliga sektorn.

5.3 Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger,
medge undantag.
5.4 Bifall till ansökan om förtur innebär icke annat än att sökande garanteras tomt eller
småhus inom det området (eller del av område) för vilket förturen beviljats.

Förslag till nya regler för tomtkön
Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ansökan och registrering
Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Borås Stad, Markavdelningen, 501 80 Borås.
Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.
Sökande ska vara fyllda 18 år.
Sökande ska inneha ett svenskt personnummer.
Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit både ifylld ansökningsblankett och
registreringsavgift.
1.6 Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som på
ansökningsblanketten angetts som medsökande.
2. Avgifter
2.1 För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift om 500 kronor betalas. Registreringsavgiften är en
engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften avräknas inte heller vid köp av tomt. Inbetalning av
registreringsavgiften sker till Bankgiro 991-1025. Uppge ordet ”Tomtkö”, ditt namn och personnummer
samt ”konto 3271-031700-58230”.
2.2 Förnyelseavgift ska utgå med 200 kronor/år, vilken betalas genom faktura. Avgiften ska betalas i slutet av
året och avser betalning för nästkommande år.
3. Tilldelning
3.1 Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda kommer de kunder som finns registrerade i tomtkön att
tillhandahålla information om förutsättningar för tilldelning. Underlag för tilldelningen är den
intresseförfrågan som kunderna har att besvara.
3.2 I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är främst placerad i
kön.
3.3 Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga krävs för att bli tilldelad en tomt.
3.4 Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas inom en
månad från det att köpeavtalet tecknats.
3.5 Den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin ursprungliga plats
i kön och placeras sist.
3.6 De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som
inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
3.7 Önskemål om tomt inom ett visst område som anges vid ansökningstillfället, används endast som underlag
för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt.
3.8 Det åligger kunden att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade
uppgifter. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt.
4 Undantag
4.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala skäl fordrar
sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget enfamiljshus. För att få ansökan
prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller motsvarande som styrker behovet.
4.2 Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger, rätt att
medge undantag.
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Avregistrering
Avregistrering sker:
 när sökande begär det.
 när sökande förvärvat tomt genom Markavdelningen.
 om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter.
 om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid.

Sammanställning av föreslagna revideringar av tomtköreglerna
Nya betydande regler:



Den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin
ursprungliga plats i kön och placeras sist.
De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska
personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter
särskilt beslut i Kommunstyrelsen.

Gamla betydande regler som försvinner:


Sökande kan ‐ efter ansökan därom ‐ få förtur till tomt eller småhus om han/hon är anställd
inom företag som nylokaliseras till Borås eller som ska utvidga sin verksamhet i Borås. Intyg
från arbetsgivaren fordras för att styrka att sökande har sådan nyckelbefattning i företagets
verksamhet att han/hon är synnerligen viktig för företaget. Samma regel gäller för sökande
verksam inom den offentliga sektorn.

Ändringar och nya regler av mindre betydelse:






Sökande ska inneha ett svenskt personnummer.
Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit både ifylld
ansökningsblankett och registreringsavgift.
Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som
på ansökningsblanketten angetts som medsökande.
Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas
inom en månad från det att köpeavtalet tecknats.
Sökande kan ‐ efter ansökan därom ‐ få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala
skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget
enfamiljshus. För att få ansökan prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller
motsvarande som styrker behovet.

Nuvarande praxis och förtydliganden som läggs till reglerna:





Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.
Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda kommer de kunder som finns registrerade i
tomtkön att tillhandahålla information om förutsättningar för tilldelning.
I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är
främst placerad i kön.
Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga krävs för att bli tilldelad en tomt.

Gamla regler av mindre betydelse eller bedöms som överflödiga som försvinner:







Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan. Vid
äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör, får parterna, i de fall båda undertecknat
ansökan, själva avgöra vem som ska överta köplatsen.
Sökande och medsökande som tilldelas tomt eller småhus genom Markavdelningens försorg,
får anmäla sig i tomtkön tidigast 5 år efter det att han/hon tilldelats tomt.
Vid förhandsförfrågan från Markavdelningen bör sökande precisera sina önskemål till det
aktuella området.
Avregistrering sker om inte adressändring görs till Markavdelningen samt att posten till
sökande returneras av Posten som obeställbar.
Avregistrering utför ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna
villkoren.
Bifall till ansökan om förtur innebär icke annat än att sökande garanteras tomt eller
småhus inom det området (eller del av område) för vilket förturen beviljats.
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415
I samband med upprättandet av ”Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl.” har ett
köpeavtal upprättats mellan Borås Stad och AB Sandhultsbostäder som innebär att kommunen
överlåter tre markområden om totalt ca 2500 kvm för en köpeskilling om 1 100 000 kronor.
Den mark som kommunen överlåter kommer i huvudsak användas som parkeringsytor och som infart
till bostadsområdet.
Detaljplanen och marköverlåtelsen skapar möjlighet till att ca 100 nya lägenheter i flerbostadshus kan
uppföras i centrala Sjömarken.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen tecknar avtal med AB Sandhultsbostäder enligt upprättat förslag..

2015-11-20

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24

Morgan Hjalmarsson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0756 253
Programområde: 2
Handläggare: Edward Isaksson, tfn 033-35 72 92
Datum/avdelningschef: 2015-11-20/ Elisabeth Eickhoff
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KÖPEAVTAL
Parter:

Mellan Borås Stad (212000-1561), genom Kommunstyrelsen, 501 80
Borås, nedan kallad Kommunen och
AB Sandhultsbostäder (556236-8133), Box 55050, 504 02 Borås, nedan
kallat Bolaget, träffas följande avtal

Bakgrund:

Bolaget har för avsikt att exploatera fastigheten Räveskalla 1:25
i enlighet med förslag till ”Detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla
1:25 m.fl.”. Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter kan byggas i
centrala Sjömarken.
Exploateringen kommer i huvudsak ske på Bolagets fastighet Räveskalla
1:25 som genom detta avtal utökas med markområden från kommunens
fastigheter Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415.
Avtalet berör även ombyggnation av Moränvägen som ingår i
gemensamhetsanläggningen Räveskalla ga:3. Gemensamhetsanläggningen
förvaltas av Sjömarkens Vägförening.

Marköverlåtelse:

Kommunen överlåter till Bolaget ett område om ca 960 m² av fastigheten
Borås Räveskalla 1:370, ett område om ca 215 m² av fastigheten Borås
Räveskalla 1:409 samt ett område om ca 1320 m² av fastigheten Borås
Räveskalla 1:415. Områdena har markerats med röd färg på bifogad
kartbilaga.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är Enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor.
Köpeskillingen skall betalas till Kommunen senast 30 dagar efter att
detaljplanen vunnit laga kraft. Vid för sen betalning ska Bolaget betala
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt vid betalningstillfället gällande
räntelag för tid från tillträdesdagen tilldess betalning sker.

Tillträde:

Tillträde sker 30 dagar efter den dag då detaljplanen vunnit laga kraft.

Köpebrev:

Sedan köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar Kommunen köpebrev.

Skatter och avgifter:

Bolaget betalar skatter, avgifter och övriga kostnader för de förvärvade
områdena från och med tillträdesdagen.

Områdenas skick:

Områden överlåts i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets
undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar dess skick och avstår med
bindande verkan från alla krav på Kommunen på grund av fel och brister
på områdena. Kommunen fritar sig från ansvaret från eventuella
extraordinära grundläggningskostnader på grund av mark- och
grundförhållanden inom överlåtna områden.

Rättigheter:

Exploatören har upplysts om att det inom och i anslutning till överlåtna
markområden finns både inskrivna och oinskrivna rättigheter som
Kommunen har upplåtit. Rättigheter finns upplåtna t.ex. för vatten-

2(4)
avlopp och dagvattenledningar samt för el-ledningar. Det åligger därför
Bolaget att undersöka eventuell förekomst av ledningar som kan komma
att påverkas av exploateringen. Om ledningar behöver flyttas, ska Bolaget
ansvara för att överenskommelser träffas med respektive ledningsägare
om villkoren för eventuell flytt. Eventuell markupplåtelse ska då ske utan
ersättning. I det fall ledningarna som ska flyttas ligger med servitut eller
ledningsrätt åligger det Bolaget att ansöka om omprövning av servitutet
eller ledningsrätten. Kostnader för eventuell flytt av ledningar eller
omprövning av ledningsrätt ska betalas av Bolaget.
Bolaget har även informerats om att det överlåtna området belastas med
rätt för ägaren av Räveskalla 1:331 att använda del av Räveskalla 1:409 för
parkering. Bolaget är införstått med att hänsyn kan komma att tas till
rättigheten vid bildandet av gemensamhetsanläggning för Räveskalla 1:25
och Räveskalla 1:331s gemensamma infart och parkering.
Fastighetsbildning:

Marköverlåtelse ska genomföras som fastighetsreglering där mark som
kommunen överlåter ska regleras till Bolagets fastighet Borås Räveskalla
1:25. Kommunen ansöker om fastighetsbildning varvid detta avtal ska
ligga till grund som överenskommelse. Exploatören biträder härmed
ansökan och ska betala förrättningskostnaderna, inkl. en extra kopia av
förrättningshandlingarna till Kommunen.
Bolaget förbinder sig att hos lantmäterimyndigheten ansöka om ändring
av befintlig gemensamhetsanläggning Räveskalla ga:3, för att anpassa
Moränvägens sträckning enligt planförslaget. Genom ombyggnad av
Moränvägen kommer anslutningen mot Göteborgsvägen göras
trafiksäkrare.
Bolaget förbinder sig även att ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål. Den ska vara gemensam för
Räveskalla 1:25 och Räveskalla 1:331 och förbättra möjligheten att lösa
fastigheternas parkeringsbehov.

Överlåtelse av avtal:

Bolaget äger ej rätt att utan Kommunstyrelsens skriftliga medgivande
överlåta detta avtal. Bolaget förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av
hela eller delar av fastigheten Räveskalla 1:25, i överlåtelsehandlingen
förbinda nya ägare att överta Bolagets åtaganden och skyldigheter enligt
detta avtal.

Övrigt:

Bolaget uppmärksammas på att om åtgärder ska utföras i anslutning till
väg 1757, Göteborgsvägen, ska samråd ske med Trafikverket kring
utförande av väganslutningar, schaktningsarbeten, vägdiken, dränering
etc.

Avtalets giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av:
 att avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad.
 att detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla 1:25 m fl. antas av
Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga
kraft.
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Om villkoren enligt detta avtal inte uppfylls upphör avtalet att gälla.
Erlagd köpeskilling återbetalas till Bolaget utan ränta. I övrigt föreligger
ingen ersättningsskyldighet för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås 2015-

Borås 2015-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

AB Sandhultsbostäder

________________________

________________________

________________________

________________________

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Försäljning av tomträtten till Pilkogret 1
Bostadsrättsföreningen Pilkogret i Borås har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet, Pilkogret
1, Guldbrandsgatan, Trandared. Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att
kommunen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer tomträtten till
fastigheten Pilkogret 1 för en köpeskilling om 8 384 000 kronor, vilken är beräknad på 90 % av
marktaxeringsvärdet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Pilkogret 1för 8 384 000 kronor till Bostadsrättsföreningen Pilkogret i
Borås.

2015-11-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0774 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2015-11-20 / Elisabeth Eickhoff

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000

0

200

400

600m

Köpeavtal
Borås Stad, 212000-1561, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, överlåter jämlikt
kommunfullmäktiges i Borås beslut 2013-11-04, nr 481, till
Brf Pilkogret, 764500-1269 med adress 7-Fast AB, Getängsgatan 27, 504 68 Borås, nedan kallade
köparen,
fastigheten Borås Pilkogret 1 i Borås kommun på följande villkor:
1.

Överlåtelsen omfattar även avtal mellan kommunen och köparen om upphävande av i
fastigheten Borås Pilkogret 1 upplåten tomträtt.

2.

Köpeskillingen utgör Åttamiljonertrehundraåttiofyratusen kronor (8 384 000 kronor)

3.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick.

4.

Betalning av köpeskillingen och tillträde till fastigheten skall ske senast 31 december 2015.
Tillträde sker den dag då köpeskillingen erlägges i sin helhet.
Är köpeskillingen inte erlagd senast angivna datum upphör detta avtal att gälla.

5.

Fastigheten överlåtes fri från skuldförbindelser och annan inskrivning än
tomträttsinskrivning.

6.

Köparen skall snarast ansöka om dödning av den i fastigheten gällande tomträttsinskrivningen, varefter tomträtten slutligt upphör att gälla på inskrivningsdag, när sådan
ansökan av inskrivningsmyndigheten bifallits.

7.

Någon del av tomträttsavgäld som erlagts halvårsvis i förskott återbetalas inte.

8.

Avgift som utgår för fastigheten och belöper på tiden från och med tillträdesdagen bäres av
köparen.

9.

Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i samband med detta förvärv.

____________________________________________________________________
Parternas signatur:
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka kommunen och köparen tagit var sitt
exemplar.
Borås den 2015- -

Borås den 2015- -

BORÅS STAD
Kommunstyrelsen
_________________________
Ulf Olsson

__________________________
Brf Pilkogret

_________________________
Elisabeth Eickhoff

__________________________

Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparens namnteckning bevittnas:

__________________________

___________________________

__________________________

___________________________
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av fastigheten Provaren 4, Västeråsen
Bosniska Islamiska Församlingen förvärvar en verksamhetsfastighet på Västeråsen. Fasigheten omfattar
3266 kvm och säljs för 1 469 700 kr. Föreningen har för avsikt att bygga en samlingslokal. Tillsträde
sker 2016-02-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer fastigheten Provaren 4, Västeråsen, för 1 469 700 kr till Bosniska Islamiska Församlingen.

2015-12-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0758 253
Programområde: 2
Handläggare: Elisabeth Eickhoff, tfn 35 72 61
Datum/avdelningschef: 2015-12-08/Elisabeth Eickhoff

E 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Budget för de kommunala bolagen 2016
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Budgetarna för de kommunala bolagen 2016 godkänns enligt ovan. Inkubatorn i Borås AB förutsätts ett nollresultat inklusive ett driftbidrag från Borås Stad på 1 200 000 kronor.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2016, 6 060 704 000 kronor i enlighet med bilaga 1, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag ovan till budget 2016 för de kommunala bolagen, föreslagna
avkastningskrav och finansiella mål.

2015-12-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0713 041
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Borås Stad

BUDGET 2016
för de kommunala bolagen

De kommunala bolagen 2015-12-31

Eolus 6 AB

På omslaget syns Sobacken som
det kan se ut när Borås Energi och
Miljö AB byggt nytt kraftvärmeoch avloppsreningsverk.
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Bakgrund

Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande
omsätts årligen 8,4 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av
verksamheten, cirka 79 % eller 6,6 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga
former genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av
Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget,
policys m.m.
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2016 att bedrivas genom 14
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås
Stadshus AB. Dessutom kommer tre bolag ha egna dotterbolag. Bolagen styrs
av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt av
Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.
Ägardirektivet är ett relativt omfattande och detaljerat styrdokument medan
bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller
genom särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär.
Sammanfattning 2016
Samtliga bolag
Resultat efter finansnetto, m nkr

Stadshusbolagen
Bostadsbolagen
Övriga bolag
Totalt bolagen, ej eliminerat

Utfall
2014
60,6
27,5
17,9
106,0

Budget
2015
66,6
23,0
15,1
104,7

Prognos
2015
94,1
28,0
16,0
138,1

Budget
2016
74,7
22,3
14,3
111,3

Bolagen budgeterar 2016 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat
efter finansiella poster på sammanlagt 111 miljoner kronor (mnkr).
Stadshusbolagen bidrar med ett resultat på 75 mnkr, bostadsbolagen med 22
mnkr samt övriga bolag med 14 mnkr (avser främst Borås Lokaltrafik AB).
Det budgeterade resultatet är något högre än utfall 2014 och budget 2015 men
klart lägre än 2015 års prognos. Prognosen kan dock komma att belastas av
extra nedskrivningar hos Borås Energi och Miljö AB.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för
investeringar på cirka 900 mnkr. Största investeringar budgeteras för Borås
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Elnät AB 293 mnkr, Borås Energi och Miljö AB 210 mnkr exklusive
pågående investering i Energi- och Miljöcenter på Sobacken, EMC, samt AB
Bostäder i Borås 179 mnkr.
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster.
Ägarstyrning och uppsiktsplikt
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de
kommunala bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i
kommunallagen, vilken förtydligats under senare år. Dessutom representerar
bolagen stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk, vilket kräver
att ägaren på ett tydligt sätt styr och följer upp verksamheten genom en
utvecklad ägardialog.
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar
till ett bokfört värde på närmare 7 mdkr. Av bolagen utgör Borås Energi och
Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, över två
tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl omsättnings- som
tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag
cirka 80 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de
största investeringarna framöver ligger. Att aktivt analysera och ägarstyra
dessa utifrån risker och möjligheter är därför av stor vikt.
I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att
utifrån ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de
kommunala bolagen. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige
tydliga krav på bolagen. I direktiven anges bl.a. att bolagen årligen ska
upprätta en budget för det kommande kalenderåret som ska godkännas av
Kommunstyrelsen. Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en verksamhetsplan. Bolagens budgetar och
verksamhetsplaner ligger sedan till grund för ägarens, Kommunfullmäktiges,
fastställande av finansiella mål och avkastningskrav på bolagen.
Kommunstyrelsen avser under 2016 ytterligare utveckla ägarstyrningen,
genom bland annat utökad ägardialog, förbättrade styrdokument samt en
utveckling av moderbolagets roll i ägarstyrningen.
Budgetprocess
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls
planerings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala nämnderna. Denna dialog ligger i linje med ägarens ambition att hålla
en hög nivå på kommunikationen och styrningen av sina bolag.
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Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en
nämnd och ett bolag i dessa avseenden.
Kommunstyrelsen kan för 2016 konstatera att även om materialet varierar i
standard så erhålls ett över lag bra material från bolagen. Under året gör
löpande samarbetsprocesser med de större bolagen också att
Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om
eventuella problem. Kommunikationen mellan bolagsledningar och
Kommunstyrelsen är god.
Kommunstyrelsen kan efter genomgång av bolagens budgetar för 2016
konstatera att verksamheten kommer att bedrivas väl i linje med gällande
ägardirektiv och bolagsordningar.
Ekonomiska mål
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2016. Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag, samt i tabellform resultat-/
avkastningskrav och finansiella mål. Kommunstyrelsens bedömning av
företagens resultat m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. Önskvärda
nivåer på avkastning och finansiell styrka kan inte alltid ställas för det
närmaste året utan är en process över flera år. Avkastningskraven och de
finansiella målen sätts som ett rullande medelvärde över 3 år.
För vissa bolag anses inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska
mål. Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de s.k. underskottsbolagen,
och inom stadshuskoncernen medför koncernbidragen att mätning mot eget
kapital kan vara missvisande. Kommunstyrelsen kommer att se över hur
avkastningskraven lämpligast bör mätas framöver. Bland annat avses
underskottsbolagen framöver mätas mot ett uppsatt resultatkrav.
Kommunstyrelsen använder avkastning på eget kapital som avkastningskrav
(resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande till eget kapital)
och soliditet som finansiellt mål (eget kapital i förhållande till totalt kapital).
De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav
och finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga
bostadsaktiebolag.
Bolagen mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto
(hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt)
dividerat med fastigheternas marknadsvärde. Avkastningskravet sätts
förhållandevis lågt sett i en marknadsjämförelse, med tanke på det
allmännyttiga syftet och det långsiktiga perspektivet som de kommunala
bostadsbolagen agerar efter.
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Avseende den finansiella styrkan mäts bostadsbolagen på bokförd och
justerad soliditet. I den justerade soliditeten har eget och totalt kapital
justerats med fastigheternas marknadsvärde.
Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de
slutförs ofta först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen
från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån
förhandlingarna. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på
faktiskt utfall av dessa.
Kommunens mål är att inte behöva tillskjuta ytterligare aktieägartillskott till
bolagen. Bolagssektorn ska normalt genom egna resultat bygga upp sin
ekonomi för att nå en långsiktigt god uthållighet.
Bolagens finansiering
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kort- och långsiktiga
kapitalbehov tillgodosedda av den koncerngemensamma internbanken.
Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens
kapitalförsörjning, tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna
finansverksamheten. Bolagens ansvar är att i dialog med internbanken
utforma räntebindningsstrategier och riskbedömningar som årligen ska
godkännas av Kommunstyrelsen i samband med budgeten. För den
sammantagna kommunkoncernen gäller som huvudprincip att maximalt 50 %
av räntebindningen bör förfalla inom 12 månader medan det för ett enskilt
bolag kan beviljas avsteg från huvudprincipen av Kommunstyrelsen. Bolagen
ska ha egna räntebindningsstrategier där riskmandaten framgår, i de fall de
avviker från kommunkoncernens huvudprincip.
Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en
individuellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en
marknadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens.
Finansiering av bolagen för 2016 med bolagsspecifika kommentarer framgår
av bilaga 1.

4








.6

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB inkl dotterbolag
Borås Djurpark AB
Borås Kommuns Parkerings AB
IBAB inkl dotterbolag
BoråsBorås TME AB inkl dotterbolag
BSTF AB
S:a Stadshuskoncernen

Utfall
2014
-4,5
44,7
45,8
-14,4
8,8
3,7
-15,7
-7,8
60,6

Budget Prognos
2015
2015
-4,4
-3,9
24,8
38,1
76,1
82,4
-13,5
-10,5
4,0
6,1
3,7
6,9
-16,1
-16,9
-8,0
-8,1
66,6
94,1

Budget
2016
-2,3
30,7
73,9
-13,2
6,3
6,1
-18,1
-8,7
74,7

Borås Stadshus AB
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen
som ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen
verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att
finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader
för ett externt lån.
Bolaget har i sitt budgetförslag utgått från ett resultat efter finansiella intäkter
och kostnader på -2,3 mnkr och ett nollresultat efter koncernbidrag. Budgetförslaget innebär en oförändrad soliditet på 4 %.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för Borås Stadshus AB.
Årsresultaten t o m 2008 låg på nivån -8-9 mnkr men har sedan 2009
förbättrats genom en lägre ränta. Det långsiktiga finansiella målet föreslås
vara oförändrat, dvs. en soliditetsnivå på 4-5 %.
Kommunstyrelsen konstaterar vid en samlad bedömning av stadshusbolagens
budgetar att koncernbidragsbehoven troligen kommer att kunna finansieras
inom koncernen, utan behov av tillskott från Borås Stad.
Borås Energi och Miljö AB
inkl dotterbolag Boras Waste Recovery AB
Kommunfullmäktige beslutade 2006 att Renhållningsverksamheten i
förvaltningsform skulle slås ihop med Borås Energi AB:s verksamhet till ett
gemensamt bolag, Borås Energi och Miljö AB. 2011 tillkom även Borås Stads
VA-verksamhet. Bolaget arbetar med sex affärsområden:
- Hushåll
- Biogas
- Energi
- Vatten och avlopp (VA)
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- Vattenkraft
- Återvinning
2015
I mars 2015 godkände Kommunfullmäktige bolagets EMC-investering, ett
energi- och miljöcenter bestående av ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt
avloppsreningsverk, samförlagt på Sobacken. Under året har
föreberedelsearbetet fortsatt och upphandlingar har genomförts/håller på att
genomföras. De nya anläggningarna tas enligt planerad tidplan i drift under
2018/2019.
Andra stora händelser under året är att investeringarna i en
rökgaskondenseringsanläggning för avfallspannorna på Ryaverket, en
pelletseldad hetvattenpanna på Viared samt en ny rötkammare för
biogasproduktion på Sobacken tagits i drift.
Prognosen för 2015 på bolagsnivå är ett resultat efter finansnetto på 67,5
mnkr exklusive affärsområde Vatten och Avlopp. Det är 6,4 mnkr bättre än
budget. Till detta tillkommer dotterbolaget Boras Waste Recovery AB med ett
prognosticerat underskott på 0,1 mnkr jämfört med +/-0 i budget.
Året kännetecknas av lägre volymer till följd av varmare väder än beräknat
samt låga elpriser. Detta har gett såväl lägre intäkter som lägre
bränslekostnader. Sammantaget är driftsresultatet 3 mnkr sämre än budget.
Däremot är kapitalkostnaderna lägre främst till följd av lågt ränteläge vilket
gör att prognosen är bättre än budget.
Bolaget kommer eventuellt att behöva göra nedskrivningar inom
biogasverksamheten i samband med bokslutet, vilket skulle påverka resultatet
betydligt.
2016
Borås Energi och Miljö AB budgeterar för 2016 ett resultat efter finansnetto
på 73,9 mnkr. I resultatet ingår ett budgeterat underskott för dotterbolaget
Boras Waste Recovery AB med -1,3 mnkr, och ett budgeterat resultat för VA
på 12,4 mnkr. VA är ett monopol som bedrivs enligt självkostnadsprincipen.
Den vinstuppbyggnad som skett inom affärsområde VA de senaste åren
avsätts i fond för att kunna användas som resultatutjämning när det nya
avloppsreningsverket är byggt.
Liksom närmast föregående budgetar sker resultatuppbyggnaden till stor del
genom taxehöjningar för att förstärka bolaget inför pågående EMCinvestering. I budgeten ingår att fjärrvärmetaxan höjs med 1,5 % (f å 2 %) och
VA-taxan höjs med 5,5 % (5,5 %). Avfallstaxan förblir dock liksom
föregående år oförändrad. Intäkterna budgeteras totalt hamna i nivå med 2015
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års budget, men 3 % högre än förväntat utfall 2015. Taxehöjningarna påverkar
intäkterna positivt, men lågt marknadspris på el samt förväntat lägre pris på
fordonsgasen påverkar intäkterna negativt.
På kostnadssidan beräknas de fossila bränslena olja och gasol minska till följd
av gjorda investeringar i rökgaskondensering och hetvattenpanna, vilket
påverkar bränslekostnaderna positivt. Fortsatt låga räntor påverkar
finansnettot positivt. Däremot ökar reparations- och underhållskostnaderna på
grund av gamla anläggningar. Även personalkostnaderna budgeteras öka
2016.
Det budgeterade resultatet exkluderat VA, 61,5 mnkr, innebär en förväntad
avkastning på eget kapital på 19,5 % och soliditeten bedöms till 16,7 %,
jämfört med ägarens avkastningskrav på 20-25 % och 15 % i soliditet.
Driftsbudget per affärsområde
Affärsområde
Mnkr
Hushåll
Biogas
Energi
Vatten och avlopp
Vattenkraft
Återvinning
Gemensamt
Summa

Resultat
Budget 15
0,0
0,0
56,8
14,1
4,0
7,0
-5,8
76,1

Resultat
Prognos 15
0,0
-1,3
57,0
15,0
4,0
7,0
0,8
82,5

Resultat
Budget 16
-0,4
0,0
59,4
12,4
0,6
7,3
-4,1
75,2

Hushåll
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till -0,4 mnkr.
Affärsområde Hushåll står för cirka 9 % av bolagets omsättning och omfattar
avfallsinsamling samt tömning av slam och fettavskiljare. För 2016 planeras
för insamling av 16 000 ton påsar hushållsavfall, 500 ton hushållsavfall via
sopsug samt 6 000 slamtömningar hos kunder.
Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras
med en offentligrättslig taxa. Över tiden ska självkostnadsprincipen gälla.
Avfallstaxan föreslås oförändrad. Tidigare års underskottskuld till Borås Stad
gällande Gässlösadeponin är slutbetald och inga kostnader är upptagna för
detta i 2016 års budget.
Biogas
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till 0,0 mnkr.
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Affärsområdet står för cirka 5 % av bolagets omsättning och omfattar
förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning. Den
publika försäljningen budgeteras till 3 100 000 Nm3 vilket är i nivå med utfall
2014 och prognos 2015. Priset på fordonsgas följer bensinpriset/oljepriset
vilket gör att budgeterat pris är lägre än tidigare år.
Resultatet förutsätter att busstrafiken fortsätter enligt befintligt avtal hela
2016. Dessutom finns behov av arbetsmiljöåtgärder vilka inte är inkluderade i
budgeten.
Energi
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till 59,4 mnkr.
Affärsområdet står för 56 % av bolagets omsättning och omfattar fjärrvärme,
el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga.
Levererad volym budgeteras i nivå med 2015 års budget men klart över 2015
års förväntade utfall som understigit budget till följd av det milda vädret
under året. Marknadspriset på el är lågt vilket påverkar intäkterna negativt.
Fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % i enlighet med tidigare fattat beslut av
Kommunstyrelsen. Produktionen medför inte längre några elcertifikat.
Fjärrvärme GWh
El kraftvärme GWh

Bu 2015
648
138

Prog 2015
631
117

Bu 2016
645
138

Driftresultatet ökar med 4 % jämfört med både budget och prognos 2015.
Låga elpriser och högre avskrivningar påverkar resultatet negativt, men låga
räntenivåer och minskade bränslekostnader till följd av ovan nämnda
investeringar i rökgaskondensering och pelletseldad hetvattenpanna bidrar
positivt.
Vatten och avlopp
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till 12,4 mnkr.
Affärsområdet står för 18 % av bolagets omsättning och omfattar Sjöbo
vattenreningsverk, Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät.
Enligt vattentjänstlagen har kommunen skyldighet att sörja för produktion och
distribution av dricksvatten samt för avledning och rening av avloppsvatten.
Verksamhetens geografiska omfattning är fastställd genom av
Kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen. VA-verksamhetens övergripande verksamhetsidé är att
långsiktigt tillgodose boråsarnas behov av hälsosamt och gott dricksvatten,
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samt att rena spillvatten och omhänderta dagvatten med beaktande av
miljöhänsyn, effektivitet och god service.
Bolaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för
brandvattenförsörjning och dagvattenavledning från gator motsvarande 4,0
mnkr. I övrigt finansieras VA-verksamheten genom VA-avgifter från
brukarna.
VA-taxan fastställs årligen i Kommunfullmäktige i separat ärende. Budgeterat
resultat 2016 på 12,4 mnkr inkluderar en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %, vilket är samma procentuella höjning som
2015.
VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tiden. Positiva resultat med
avsättningar av vinsten för framtida kostnader kan under vissa förutsättningar
tillåtas. Bolaget har de senaste åren med hjälp av taxehöjningar genererat
vinster inom affärsområdet. Vinsterna har till fullo avsatts till investeringen i
nytt avloppsreningsverk, och även resultatet för 2016 kommer avsättas till
detta. Bolagets målsättning är att ha fonderat 170 mnkr 2018 när det nya
verket tas i drift, och efter 2016 är utgående balans 150 mnkr. Syftet är att
främja en jämn taxeutveckling.
Återvinning
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till 7,3 mnkr.
Affärsområdet står för 8 % av bolagets omsättning och omfattar deponi och
förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost,
farligt avfall, åkeri samt entreprenader.
Volymerna bedöms oförändrade under 2016 men med något lägre priser.
Resultatet på 7,3 mnkr är i nivå med 2015 års budget och prognos.
Vattenkraft
Affärsområdets resultat 2016 budgeteras till 0,6 mnkr.
Affärsområdet står för 1 % av bolagets totala omsättning och omfattar
vattenkraftstationerna Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår
reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken.
Budgeten visar oförändrade volymer, 34 GWh i elproduktion, men ett
försämrat resultat till följd av låga elpriser och ökade underhållskostnader.
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Investeringar
Borås Energi och Miljö AB budgeterar för nya investeringar under 2016 på
210 mnkr. Avskrivningarna beräknas till 146 mnkr vilket är i nivå med
förväntat utfall 2015. Investeringarna 2016 inom affärsområde Energi uppgår
till 74 mnkr, och inom affärsområde VA till 117 mnkr. Investeringarna avser
främst reinvesteringar och förtätningar av fjärrvärme- respektive VA-nätet.
Bland tidigare beslutade och godkända investeringar som till stora delar
kommer att utföras under 2016 märks framför allt EMC-investeringen samt
fortsatt arbete med miljötillstånd på Sobacken.
Boras Waste Recovery AB
Dotterbolagets resultat 2016 budgeteras till -1,3 mnkr.
Bolaget ska upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns
att delta i internationella utvecklingsprojekt. Verksamheten ska skapa
möjligheter till en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning som i sin tur gynnar
utvecklingen av egna idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.
Bolaget, som ska vara självfinansierande, bedöms i ett uppbyggnadsskede
generera ett underskott under 2016-2017.
Kommunstyrelsens bedömning av Borås Energi och Miljö AB inkl dotterbolag
Bolagets budget 2016, med ett resultat efter finansnetto på 73,9 mnkr
inklusive samtliga affärsområden och dotterbolag, godkänns.
Kommunstyrelsen godkänner driftbudgetarna för respektive affärsområde
- Hushåll
- Biogas
- Energi
- Vatten och avlopp (VA)
- Vattenkraft
- Återvinning
Med anledning av de stora affärsmässiga risker som finns inom affärsområde
biogas uppdrar Kommunstyrelsen åt Borås Energi och Miljö AB att ta fram en
strategi för biogasens framtid inom bolaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att liksom föregående år
fastställa avkastningskravet på bolagets totalnivå till 20-25 % och 15 % i
soliditet. Kommunstyrelsen har i samband med de senaste budgetarna för
bolaget poängterat vikten av att säkra resultaten och åstadkomma en
uppbyggnad av det egna kapitalet med hänsyn till pågående investering i nytt
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kraftvärmeverk och avloppsreningsverk. Bolagets taxe- och avgiftshöjningar
är därför relevanta, i enlighet med separata beslut i Kommunstyrelsen
respektive Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsbudget. Det ligger ett
stort ansvar hos bolaget för att lämnade kalkyler är korrekta samt att projekten
noga följs upp och styrs rätt. Med anledning av de senaste årens
nedskrivningsbehov understryker Kommunstyrelsen vikten av att
avskrivningar inte förskjuts utan kontinuerligt avspeglar verkligt
avskrivningsbehov.
Bolaget bedömer att total lånelimit inte behöver ökas under 2016. Bolagets
förslag till finansiering och lånefördelning för 2016 godkänns.
Avseende dotterbolaget Boras Waste Recovery anser Kommunstyrelsen att
syftet med bolaget, bolagets roll och ägarstyrningen av bolaget behöver
förtydligas. Därför kommer ägardirektiven för såväl dotter- som moderbolag
att ses över. Borås Energi och Miljö AB uppdras även att förstärka och
förtydliga sin ägarroll. Kommunstyrelsen accepterar det budgeterade
resultatet 2016 som en del i ett uppbyggnadsskede, men betonar att bolaget
över tid ska vara självfinansierande i enlighet med Kommunfullmäktiges
beslut vid bolagets bildande.
Borås Elnät AB
Borås Elnät AB, som började sin verksamhet i bolagsform 1996, är uppdelat i
två affärsområden. Affärsområde Elnät distribuerar elenergi via elnätet i en
monopolverksamhet. Affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur
för datakommunikation. Bolagets uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande
el- och kommunikationsnät.
Bolaget har de senaste åren varit inblandat i två betydande rättsprocesser
avseende intäktsramar och vinstnivå. Under 2015 har bolaget tillsammans
med drygt 90 andra elnätsbolag vunnit processen mot
Energimarknadsinspektionen i högsta instans. Målet gällde intäktsramarna för
åren 2012-2015, och utfallet innebär att bolagets intäkter för dessa år är
säkerställda. Den nya regleringsperioden för 2016-2019 är nu också föremål
för rättsprocess. Även det andra målet, som gällde om bolagets vinstnivå ska
styras av ellagens bestämmelser eller av kommunallagens
självkostnadsprincip, har vunnits efter avgörande i högsta instans. Högsta
förvaltningsdomstolen fastslog i domen att ett kommunalt elnätsbolag ska
följa ellagen och har rätt att generera skälig avkastning.
I förslaget till budget 2016 beräknas ett resultat för bolaget på 30,7 mnkr,
fördelat på affärsområde Elnät 33,3 mnkr och affärsområde Stadsnät på -2,6
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mnkr. Budgeten baseras på en höjning av bolagets elnätstariffer med 1,4 %
från och med den 1 april 2016.
Affärsområde Stadsnät budgeterar liksom för 2015 ett underskott för 2016.
Anledningen är bolagets investering i fiberutbyggnad vilket under några år
kommer att belasta resultatet negativt för att efter 5-6 år visa ackumulerad
vinst. Bolaget har, i enlighet med ägardirektiven, de senaste åren inriktat
verksamheten mot en renodlad infrastruktur- och leverantörsroll och
frånträder rollen som tjänsteleverantör.
Bolagets uppdrag att säkerställa en leveranssäker och väl fungerande
infrastruktur för el- och datakommunikation innebär att investeringsbehovet
är mycket stort. Dels ska befintlig kapacitet och status bibehållas och säkras,
dels ska ökade belastningsbehov på näten framöver tillgodoses.
Bolaget föreslår en investeringsplan 2016 på 293 mnkr, varav 191 mnkr avser
elnätet och 102 mnkr avser stadsnätet. De största enskilda investeringarna i
budgeten för affärsområde Elnät är fortsatt investering i högspänningsnät 130
kV på 60 mnkr, samt mottagningsstation på Sobacken och Viared på 41
respektive 34 mnkr.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut under hösten 2014 investerar
bolaget i en fiberutbyggnad. Målet är att nå regeringens bredbandsmål, att 90
% av hushåll och företag 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Detta innebär investeringar inom affärsområde Stadsnät på över 400
mnkr fram till 2020. Fibersatsningen har under 2015 inneburit investeringar
på drygt 80 mnkr, och för 2016 förväntas nivån bli 100 mnkr. Än så länge har
anslutningsgraden varit klart över budgeterade nivåer för de områden som
erbjudits fiberanslutning.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätsverksamheten
är i linje med det avkastningskrav som ägaren ställt och intäkterna är inom de
intäktsramar som bolaget har att förhålla sig till.
Kommunstyrelsen godkänner bolagsresultatet på 30,7 mnkr inkluderat en
höjning av elnätstarifferna med 1,4 %. Resultaten per affärsområde godkänns.
Utbyggnaden av stadsnätet kommer de närmsta åren att påverka resultatet
negativt. Kommunfullmäktige föreslås utifrån detta fastställa
avkastningskravet till 10-15 % och soliditetsmålet till 25 %.
Bolagets förslag till investeringsbudget för 2016, innehållande en fortsatt
fiberutbyggnad, godkänns.
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Bolaget föreslår en ökad lånelimit på 50 mnkr. Finansiering och
lånefördelning för 2016 godkänns.
Borås Djurpark AB
Borås Djurpark AB: s verksamhet består fr.o.m. 2009 av två affärsområden
där förutom Djurparken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi
förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.
För 2015 beräknas ett resultat före koncernbidrag på -10,5 mnkr, vilket är 2,9
mnkr bättre än budget, och 2,2 mnkr bättre än bolagets reviderade budget som
upprättades efter Kommunstyrelsens effektivitetskrav. Resultatförstärkningen
beror främst på kostnadsbesparingar.
Borås Djurpark AB visar i sitt budgetförslag för 2016 ett resultat efter
finansnetto på -13,2 mnkr. Det är en försämring mot prognosresultatet 2015
med 2,7 mnkr/25 %, och en ökning av rörelsekostnaderna med 10 %. På
affärsområdesnivå budgeteras resultatet till -12,8 mnkr för djurparken och 0,5 mnkr för campingen.
Bolaget har de senaste åren haft vikande besökssiffror. Prognosen 2015 visar
dock att budgeten på 260 000 besökare uppnås vilket innebär en positiv
utveckling mot närmast föregående år. Bolaget har under året utvecklat
marknadsföringen vilket kan ha bidragit till att besöksantalet når budget.
Budgeten 2016 bygger på att ökningen fortsätter upp till 270 000 besökare,
vilket ökar bolagets intäkter med 6 % jämfört med förväntat utfall 2015.
Resultatet påverkas negativt av ökade avskrivningar till följd av investeringen
i ny bro från entré till savann. Dessutom påverkas bolaget av att
arbetsgivaravgifterna för unga ökar, då man har många unga säsongsanställda.
Bolagets investeringar under 2016 förväntas uppgå till 3,6 mnkr, hänförligt
till slutfasen av broinvesteringen och etapp 1 i förändringen av Barnens Zoo.
Kreditlimiten föreslås oförändrad.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Djurpark AB under 2015 lyckats
åstadkomma en resultatförbättring genom återhållsamhet på kostnadssidan
och genom uppnått besöksantalsmål. Däremot pekar budgeten 2016 på ett
kraftigt ökat underskott trots en optimistisk intäktsbudget.
Investeringsbehoven lär dessutom fortsätta framöver för att kunna erbjuda
besökarna en attraktiv upplevelse. Det är därför viktigt att bolaget arbetar
aktivt för en ökad omsättning och ett förbättrat resultat.
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Eventuellt kommer campingdelen att säljas under 2016. Kommunstyrelsen
kommer att behandla frågan separat och i bolagets budget ingår
campingdelen.
Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade nettounderskottet -13,2 mnkr.
Bolagets investeringar, finansiering och lånefördelning för 2016 godkänns.
Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkeringsplatser på tomtmark och omfattar 3 630 platser. Dessutom hyrs 476
bilplatser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska
förvaltningen ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag.
För 2015 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 6,1 mnkr. Budgeterat
resultat 2016 är 6,3 mnkr. Budgeten 2016 innehåller högre intäkter för ptillstånd och hyror till följd av ökad försäljning samt prishöjning, men högre
kapitalkostnader då bolagets upplåning ökar kraftigt. Bolagets relativt höga
resultatnivå de senaste åren beror på att få nya kapitalkrävande anläggningar
tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av parkeringsanläggningarna.
Flera av dagens centrala markparkeringar förväntas dock inom en relativt snar
framtid att försvinna till förmån för bostäder och affärsverksamheter. Under
2016 riskeras parkeringsplatserna vid Hugin med 36 platser att försvinna.
Kommande år riskerar även p-platserna på Krokshall, Viskaholm, Söderbro
och Vitsippan försvinna. Detta ställer krav på nya p-hus i anslutning till
cityringen.
Bolaget planerar att under 2016 investera för drygt 78 mnkr, varav 77 mnkr
avser det nya p-huset Vulcanus. Därutöver investeras i nytt p-ledningssystem.
Det nya p-huset kommer innehålla 270 p-platser.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m.
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att
skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar
får ägaren se över bolagets ekonomiska situation.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016 och investeringsutgifter för
2016 uppgående till 78,3 mnkr godkänns. Investeringen i Vulcanus p-hus
framläggs i separat ärende för Kommunfullmäktiges ställningstagande.
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Bolagets finansiering och lånefördelning för 2016, innehållande en
limitökning med 55 mnkr, godkänns.
Industribyggnader i Borås AB inkl dotterbolag IBAB 2 AB och Eolus 6
AB
Koncernen Industribyggnader i Borås AB (IBAB) budgeterar ett resultat 2016
på 6,1 mnkr efter finansiella poster. Budgeten tar inte hänsyn till eventuell
försäljning av dotterbolaget IBAB 2 AB, vilket Kommunfullmäktige i separat
ärende ska ta ställning till. En försäljning innebär att IBAB-koncernens
resultat 2016 istället hamnar på 5,5 mnkr.
Under året har IBAB bildat dotterbolaget Eolus 6 AB som förvärvat
kårhusfastigheten Eolus 6 i syfte att bygga om den till ett kongresshus.
Projektet har tagit en paus i väntan på besked om Götalandsbanans sträckning.
Sedan årsskiftet 2014/2015 är den stora ombyggnaden av Vulcanusfastigheten
klar, och under året har renoveringen av fastigheten Vinddraget 1 på Viared
färdigställts och uthyrs till Västra Götalandsregionen.
Bolaget planerar att investera 40 mnkr under 2016 avseende
hyresgästanpassningar och ombyggnad av Eolus 6. Bolaget önskar öka
koncernkontolimiten med 1 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016, vilket innebär ett resultat på
6,1 mnkr och en avkastning på eget kapital på 9 %. Kommunstyrelsen föreslår
att Kommunfullmäktiges avkastningskrav och soliditetsmål kvarstår på 7 %
respektive 20-25 %. Bolaget har sedan tidigare kapacitet att möta variationer i
resultaten. Soliditetsnivån får framöver bedömas i samband med varje större
uppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av fastigheter.
Bolagets investeringsplan, finansiering och lånefördelning för 2016 godkänns.
BoråsBorås TME AB inkl dotterbolag Borås Kongresscenter AB

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag
med ägarförhållandet 91 %/9 %. Bolaget har till uppgift att marknadsföra,
sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort
med gott värdskap.
Bolaget arbetar inte med egna arrangemang utan går in och samverkar i
projekt där det finns en aktör och ett evenemang som ska genomföras i Borås.
Partnerskapet mellan kommunen och näringslivet skapar möten med syfte att
Borås ska bli attraktivare. Bolaget samordnar och driver sedan 2014 även
stadsutvecklingsfrågor. Bolaget har under 2015 bildat ett dotterbolag i syfte
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att under Kongresshusets ombyggnad ansvara för husets funktion och flöde
och ha rollen som driftsoperatör till upphandling av denne är klar.
Budgeterat resultat för BoråsBorås TME inklusive dotterbolaget Borås
Kongresscenter AB är -18,1 mnkr. För 2016 beräknar bolaget ett nettobehov
av finansiering genom koncernbidrag på 18,1 mnkr samt 0,9 mnkr från
BoråsBorås Näringslivs ekonomiska Förening.
Resultatet 2016 är 1,2 mnkr sämre än prognosen 2015 samt 2,0 mnkr sämre
än 2015 års budget. Försämringen beror främst på tillkommande kostnader i
dotterbolagets verksamhet. För 2016 budgeteras dessa till 1,5 mnkr. Inga
investeringar budgeteras.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade nettounderskottet -18,1 mnkr,
ett ökat underskott med 7 % jämfört med 2015 års förväntade utfall och 12 %
jämfört med 2015 års budget.
För bolaget godkänns en kreditlimit på koncernkontot på 22 mnkr, en ökad
limit med 2 mnkr.
Borås Stad Textile Fashioncenter AB (BSTF AB)
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i januari 2013 att starta ett bolag som ska
utveckla, stödja och samordna infrastruktur och de olika verksamheterna inom
Simonsland. Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet,
främst inom textil och mode men också inom andra områden. Centrumet är
avsett att bli en samverkansmiljö där Högskolan, Borås Stad och näringslivet
samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse
och företagsutveckling i boråsregionen.
Bolaget är ett underskottsbolag och kommer att vara i behov av koncernbidrag
eller tillskott av annat slag för att täcka underskotten. Prognosen för 2015 är
ett resultat på -8,1 mnkr, jämfört med -8,0 mnkr i budget.
För 2016 budgeteras ett underskott på -8,7 mnkr. De olika verksamheterna
inom Textile Fashioncenter har utvecklats positivt. Många vill träffas och
mötas i olika former i huset. Detta kräver en omfattande infrastruktur vilket
medför att bolagets kostnader för att hålla gemensamhetsytan ”gul zon” igång
ökar. Intäktssidan med externa bidragsfinansiärer följer inte med i samma
takt, utan är lägre än vad som från början planerades för. Inga investeringar
budgeteras.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten med ett underskott på -8,7 mnkr.
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För bolaget godkänns en oförändrad kreditlimit på 15 mnkr.

Bostadsbolagen
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

AB Bostäder
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
S:a Bostadsbolagen

Utfall
2014
22,4
-1,2
4,5
2,1
-0,3
27,5

Budget
2015
22,7
-3,1
2,7
0,4
0,3
23,0

Prognos
2015
22,6
-2,6
5,5
1,8
0,7
28,0

Budget
2016
13,3
3,1
3,9
0,9
1,1
22,3

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads fem allmännyttiga
bostadsbolag och en dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 7 400
lägenheter vilket är mer än 80 % av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.
Bolaget har under 2015 färdigställt 57 lägenheter på Ringargatan i Brämhult,
60 studentlägenheter i Spinnaren på Norrby samt 36 lägenheter på
Tunnlandsgatan, Hässleholmen.
AB Bostäder i Borås har under flera år haft en positiv ekonomisk utveckling,
bland annat till följd av ett lågt ränteläge och i princip inga strukturellt lediga
lägenheter. Bolaget har dock ett lägenhetsbestånd med stora underhållsbehov
och betydande årliga utrangeringskostnader till följd av de nya
komponentavskrivningsreglerna. Detta, tillsammans med de senaste årens
många nyproduktioner och ombyggnader, frestar på såväl resultat- som
balansräkning.
För att stärka upp bolagets balansräkning kommer bolaget att avyttra drygt
900 lägenheter i början av 2016, vilket medför en reavinst på cirka 350 mnkr
och en likviditetsförstärkning med cirka 500 mnkr. Detta möjliggör för
bolaget att vara en aktiv aktör och fortsätta investera i nybyggnationer. Under
2016 kommer bolaget att gå in som delägare i Fastighets AB Viskaholm för
kommande nyproduktion i Viskaholmsområdet. Under 2016 kommer
ytterligare 35 lägenheter på Tunnlandsgatan färdigställas samt 11 radhus på
Ringargatan. Totalt uppgår 2016 års investeringsnivå till 179 mnkr.
Trycket på fler bostäder ökar, och bolaget arbetar på flera förslag för att
åstadkomma fler nybyggnationer.
Bolaget budgeterar ett kraftigt försämrat resultat 2016, 13,3 mnkr jämfört med
närmare 23 mnkr i resultat såväl i budget som prognos 2015. Avyttringen av
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fastighetsbeståndet förstärker balansräkningen men påverkar driftresultatet
negativt när lönsamma fastigheter avyttrats. Bolaget budgeterar också med
ökade personalkostnader för att förbättra kundservicen. Dessutom räknar
bolaget med årliga utrangeringskostnader eftersom avskrivningstakten
historiskt varit för låg i bolaget. Hyresförhandlingar för 2016 års hyror är inte
klara.
Resultatförsämringen innebär en sänkt direktavkastning till 3,8 % och
avkastningen på eget kapital blir endast 3,2 %. Soliditeten ökar genom
fastighetsavyttringen från 8 till 19 %, och med hänsyn taget till
marknadsvärden hamnar soliditeten på 38 %.
Kommunstyrelsens bedömning
AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva
läge Borås befinner sig i. Bolagets verksamhet 2016 kommer att bidra till
detta. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa direktavkastningskravet framöver till 4
% och soliditeten till 15/35 % (bokförd respektive justerad soliditet).
Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning att vinstnivån i bolaget behöver
höjas för att säkerställa bolagets verksamhet framöver. Bolaget uppmanas att
arbeta aktivt för att nå en resultatnivå före eventuella utrangeringar på 30
mnkr.
Bolagets investeringsbudget för 2016 på 179 mnkr godkänns.
Bolaget har en räntebindningsstrategi som delvis avviker från kommunens
generella princip på maximalt 50 % rörliga lån. Mandatet är mycket brett där
rörlig andel tillåts variera mellan 20 och 65 %. Det breda mandatet godkänns i
samband med att bolagets skuldportfölj förändras till följd av
fastighetsavyttringarna. När väl portföljsammansättningen justerats bör
bolaget förändra sin räntebindningsstrategi. Finansiering, med en 446 mnkr
minskad limit, och lånefördelning för 2016 godkänns under dessa
förutsättningar.
Fristadbostäder AB
Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av ca 540 lägenheter. I
stort sett alla lägenheter är uthyrda. Fristadbostäder har kännetecknats av att
ha ett äldre fastighetsbestånd, vara lågt belånade och ha en god ekonomisk
ställning med en jämfört med kommunens övriga bostadsbolag hög bokförd
soliditet.
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Stora underhållsbehov och fortsatt låga hyresnivåer har de senaste åren
inneburit svaga resultat, och detta tillsammans med skulduppbyggnad i
samband med nyproduktionen av två trähus på Åsbovägen har inneburit
försvagad soliditet. Bolaget har dock betydande marknadsmässiga övervärden
vilket ger en stark justerad soliditet. Vid senaste bokslutet bedömdes
soliditeten till 38 % och senare gjord marknadsvärdering indikerar ännu högre
övervärden.
Under våren 2015 har nybyggnationen på Åsbovägen slutförts. Bolaget
genomför ett badrumsrenoveringsprojekt som beräknas bli klart 2017.
Dessutom har ett stort renoveringsarbete i centrumhuset Tärnavägen 2
slutförts under året. Det stora och till viss del akut uppkomna
renoveringsbehovet har bidragit till att bolaget godkänts att ha svaga resultat
under några år. Exempelvis är budgeten för 2015 på -3,1 mnkr, och prognosen
-2,6 mnkr.
För 2016 budgeterar bolaget ett resultat på 3,1 mnkr. Underhållsinsatser som
återgår till normala nivåer, fullt uthyrt lägenhetsbestånd inklusive
nyproduktionen på Åsbovägen samt fortsatt gynnsamt ränteläge bidrar till
resultatförstärkningen. I budgeterat resultat ingår det av bolaget föreslagna
förvärvet av bostadsområdet Karlsberg.
Investeringarna budgeteras till 40 mnkr avseende förvärv av bostadsområdet
Karlsberg, vilket lyfts upp för Kommunfullmäktiges ställningstagande i
separat ärende.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen anser det viktigt att bolaget visar ökade resultatnivåer, för
att säkra bibehållandet av en god ekonomisk ställning i bolaget och för att
säkerställa bolagets uppdrag att driva bolaget affärsmässigt. Bolagets budget
för 2016 ligger väl i linje med detta.
Det är positivt att bolaget kunnat tillföra en nyproduktion av 44 lägenheter i
Fristad med hög kvalitet och hållbarhet i fokus. Bolaget uppmanas att arbeta
för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder i området.
Kommunstyrelsen godkänner bolagets budget för 2016.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 %
och soliditeten till 10/45 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är
viktigt att nå en stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av
nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll.
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Bolagets investeringar för 2016 på 40 mnkr beslutas av Kommunfullmäktige i
separat ärende. Bolagets finansiering med en ökad limit på 40 mnkr, förutsatt
fullmäktigesbeslutet, och lånefördelning för 2016 godkänns.
AB Sandhultsbostäder
AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av ca 220 lägenheter. Bolaget
har därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre
fastigheter ut till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för nästan
40 % av intäkterna.
Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och i likhet med
kommunens övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser. Bolaget har en
stabil ekonomi. De senaste årens nyproduktion har dock ökat
skuldbelastningen och minskat soliditeten. Därutöver börjat det uppstå
underhållsbehov på fastighetsbeståndet.
De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar på värden
som överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 25 %
justerat för marknadsvärden.
Bolagets prognos för innevarande år är ett resultat på 1,8 mnkr efter
finansnetto, vilket är 1,4 mnkr bättre än budgeten för 2015. Förbättringen
beror på högre hyresintäkter i samband med förbättringsåtgärder samt lägre
räntekostnader.
Sandhultsbostäders resultat i budgeten 2016 är 0,9 mnkr, vilket är lägre än
resultatet de senaste åren. Bolaget budgeterar för högre planerat underhåll i
takt med att fastighetsbeståndet blir äldre. Avskrivningarna ökar då bolaget
under 2016 avser uppföra ett nytt hus på Alingsåsvägen 5, ett projekt som
blivit framflyttat från 2015. Dessutom förväntas planarbetet för den gamla
”kiosktomten” i Sjömarken, Räveskalla 1:25, bli klar inom kort. Planen
tillåter nybyggnad av cirka 100 lägenheter och bolaget budgeterar att påbörja
investeringen under budgetåret. Investeringarna uppgår till 60 mnkr, varav 30
mnkr till Alingsåsvägen 5 och 30 mnkr till Räveskallaprojektet. Inga
ombyggnader i lokaler budgeteras.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa direktavkastningskravet till 4 % och
soliditeten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt
att nå en stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av
nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll.
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Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler
bostäder i området.
Bolagets investeringar för 2016 på 60 mnkr avseende Alingsåsvägen 5 och
Räveskalla ska beslutas av Kommunfullmäktige i separat ärende. Bolagets
finansiering med en ökad limit på 40 mnkr, förutsatt fullmäktigesbeslutet, och
lånefördelning för 2016 godkänns.
AB Toarpshus
AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av ca 400 lägenheter och låg
vakansgrad. Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet och
ett stort underhållsbehov. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets
fastigheter visar på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste
bokslutet var 24 % justerat för marknadsvärden.
För 2015 prognostiserar bolaget ett resultat på 0,8 mnkr, vilket är 0,5 mnkr
bättre än budgeten. Fastighetsunderhållet överskrider budgeten, men kraftigt
lägre räntekostnader ger en positiv budgetavvikelse. Under året har ett tillskott
av 7 renoverade lägenheter i Dalhem skett. Lokaler i Dalhem har under året
byggts om till lokal för hemtjänst- och rehabpersonal samt en träningslokal
för rehab.
Bolagets budgetförslag för 2016 innebär ett resultat på 1,1 mnkr. Resultatet
möjliggörs av ett fortsatt lågt ränteläge. Behovet av underhåll och reparationer
är avgörande för resultatutvecklingen.
Bolaget har meddelat intresse för nyproduktion på olika tomter i Dalsjöfors,
men för 2016 budgeteras inga investeringar.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 %
och soliditeten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är
viktigt att nå en stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av
nyproduktion, höjda räntor och stora underhållsbehov.
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler
bostäder i området.
Bolagets finansiering, med en oförändrad limit, och lånefördelning för 2016
godkänns.
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Viskaforshem AB
Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är
liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt stor del
lokaler, bl a hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Cirka 30 % av bolagets
intäkter avser lokaler.
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och
en låg soliditet, men har de senaste åren visat starka resultat tack vare högt
driftnetto och låga räntenivåer. De marknadsvärderingar som gjorts på
bolagets bestånd visar att fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har
övervärden. Vid senaste bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden
13 %.
För 2015 bedömer bolaget resultatet efter finansnetto till 5,5 mnkr, vilket är
2,8 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen består till största del av lägre
räntekostnader samt lägre drift- och underhållskostnader. Under året har ny
förskola i Rydboholm byggts.
Viskaforshems inlämnade budgetförslag för 2016 innebär ett resultat efter
finansnetto på 3,9 mnkr. Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad, lågt
ränteläge samt normal vinter.
Bolaget budgeterar för att 2016 avsluta den under 2015 påbörjade
investeringen i 12 huskroppar, takbyten samt balkongbyggen. Bolaget avser
också nyprojektera för bostäder och folktandvård. Planarbetet pågår även i
samarbete med kommunen för nyproduktion i en ekologisk villastad.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2016.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 %
och soliditeten till 10/15 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är
viktigt att ha en stabil vinstnivå för att framöver klara av nyproduktion och
höjda räntor.
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler
bostäder i området.
Bolagets investeringar för 2016 på 8 mnkr avseende nyprojektering av
bostäder och folktandvård godkänns.
Bolaget avviker från kommunkoncernens huvudprincip om 50 %
räntesäkring. Bolaget har under 2015 vidtagit räntesäkringsåtgärder genom så
kallade räntetak. Taknivån är dock inte en säkring enligt internbankens
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definition. Bolaget behöver åtgärda räntebindningen under första kvartalet
2016. Finansiering, med en ökad limit på 8 mnkr, godkännas.

Övriga bolag
Övriga bolag
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Lokaltrafik AB
Inkubatorn i Borås AB
S:a övriga bolag

Utfall
2014
18,5
-0,6
17,9

Budget
2015
15,7
-0,6
15,1

Prognos
2015
16,3
-0,3
16,0

Budget
2016
16,3
-2,0
14,3

Borås Lokaltrafik AB
För 2016 budgeterar Borås Lokaltrafik AB ett resultat på 16,3 mnkr efter
finansiella poster, vilket är samma resultat som prognosen för 2015.
Bolaget förlorade 2013 upphandlingen av stadstrafiken i Borås. Beslutet är
dock överprövat och processen pågår fortfarande. Avtalet löper med 9
månaders uppsägning och kan som längst förlängas till trafikstart i ny
upphandling. Budgeten är beräknad utifrån att bolaget kör stadstrafiken under
hela 2016.
Avvecklingskostnader är inte inkluderat i budgeten, då det i dagsläget inte är
känt hur verksamheten kommer att bedrivas i framtiden. Bolaget står inte för
någon restvärdesrisk om linjetrafiken skulle upphöra.
Förutom stadstrafiken arbetar bolaget med beställningstrafik, vissa externa
verkstadstjänster, lokaluthyrning samt avtal om tvätt och tankning av
hyresgästernas fordon.
Bolaget föreslår investeringar under 2016 på 0,6 mnkr för att upprätthålla
anläggningarnas status.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen godkänner bolagets budget för 2016 med ett resultat på
16,3 mnkr, samt föreslagna investeringar på 0,6 mnkr. Med tanke på att
bolagets verksamhet till stora delar förväntas upphöra sätts inga
avkastningskrav eller finansiella mål.
Bolagets nuvarande koncernkontolimit på 55 mnkr föreslås oförändrad.
Kommunstyrelsen godkänner finansiering och lånefördelning för 2016.
Inkubatorn i Borås AB
Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av Inkubatorn. Bakgrunden var att
bolaget hade ett behov av en stabil ägare och att hitta en lösning för att
säkerställa inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Detta ledde till att

23








.6

Borås Stad övertog ägandet medan övriga parter skulle stödja bolaget genom
bidrag/uppdragsersättningar.
Bolaget ska verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt
i Boråsregionen skapas. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, en
inkubator och en nationell modeinkubator.
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet
som anpassas efter erhållna bidrag, och ge ett resultat nära noll. Största
bidragsgivaren är Västra Götalandsregionen.
Bolagets ekonomiska utfall 2015 beräknas till -0,9 mnkr exklusive driftbidrag
från Borås Stad, vilket är 0,3 mnkr sämre än budgeten. Borås Stad har i
samband med övertagandet varit beredd att ge 0,6 mnkr i årligt bidrag till
inkubatorverksamheten. Kommunstyrelsen återkommer i anslutning till
bokslutet hur underskottet för 2015 ska finansieras.
Bolaget budgeterar ett nollresultat för 2016, förutsatt ett driftbidrag från Borås
Stad på 2 mnkr. Budgeten bygger på att bolaget kan fortsätta verksamheten i
samma omfattning som 2015. För 2016 har bolaget som mål att ha ett inflöde
av 170 bolag/företagsidéer och 6 exits från Inkubatorns verksamhet.
Förutsättningarna för att finansiera Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet har
väsentligt förändrats de senaste åren med minskade eller borttagna bidrag från
Tillväxtverket, Innovationsbron, Almi och Sjuhärads kommunalförbund.
Inkubatorn behöver därför ytterligare finansiering, såvida inte verksamhetens
inriktning och innehåll kraftigt ska förändras. Därför föreslår bolaget ett ökat
driftbidrag från kommunen.
Bolaget budgeterar inte för några investeringar.
Kommunstyrelsens bedömning
Borås Stad gick in som ägare då bolaget var i behov av en stabil ägare, under
förutsättning att såväl regionen, högskolan och kommunalförbundet var med i
finansieringen. Det är väsentligt att parterna kan fortsätta att gemensamt bidra
till Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet i regionen, varvid Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbunds minskning 2015 är olycklig.
Genom att höja driftbidraget till 1,2 mnkr årligen är kommunens bidrag i
paritet med de senaste årens bidrag från högskolan (2013-2015) och
Boråsregion Sjuhärads kommunalförbund (2013-2014).
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Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att bolaget åstadkommer ett
resultat i balans, och att verksamhetens kostnader pareras utifrån de bidrag
bolaget erhåller.
Kommunstyrelsen godkänner en nollbudget för Inkubatorn i Borås AB 2016
inklusive ett bidrag från Borås Stad på 1,2 mnkr.
Bolagets finansiering med en oförändrad limit på 1 mnkr godkänns.
Avkastningskrav och finansiella mål
Definitioner:
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster / eget kapital
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Bolag

Resultat
Resultat
Resultat-/Avkastningskrav
Finansiellt mål
enligt bolagets
enligt av KS godkänd enligt Kommunfullmäktige, rullande
enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2016
Budget 2016
medelvärde över 3 år
medelvärde över 3 år
Borås Stadshus AB
-2,3
-2,3
4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db
73,9
73,9
20-25 avkastning på eget kapital, %
15 soliditet, %
Borås Elnät AB
30,7
30,7
10-15 avkastning på eget kapital, %
25 soliditet, %
Borås Djurpark AB
-13,2
-13,2
Borås kommuns Parkerings AB
6,3
6,3
Industribyggnader i Borås AB inkl db
6,1
6,1
7 avkastning på eget kapital, %
20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db
-18,1
-18,1
BSTF AB
-8,7
-8,7
Borås Lokaltrafik AB
16,3
16,3
Inkubatorn i Borås AB
-2,0
-1,2
AB Bostäder i Borås
13,3
13,3
4 direktavkastning, %
15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB
3,1
3,1
4 direktavkastning, %
10/45 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder
0,9
0,9
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus
1,1
1,1
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB
3,9
3,9
4 direktavkastning, %
10/15 soliditet, %, bokf/justerad

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Budgetarna för de kommunala bolagen 2016 godkänns enligt ovan.
Inkubatorn i Borås AB förutsätts ett nollresultat inklusive ett driftbidrag från
Borås Stad på 1 200 000 kronor.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2016, 6 060 704 000 kronor i enlighet
med bilaga 1, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag ovan till budget 2016
för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

25








.6

Bilaga 1
Bolagens finansiering 2016
Bilaga 2
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag
Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås
kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Industribyggnader i Borås 2 AB och Eolus 6 AB, BoråsBorås TME AB med
dotterbolag Borås Kongresscenter AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB,
Borås Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt
Viskaforshem AB.
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Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2016
Uppgifter per

Kort räntebindning Lång räntebindning
Limit 2015
Utnyttjat
Kvarvarande lånelimit
1 135 200 132
444 799 868
Borås Energi o Miljö AB
43%
57%
1 580 000 000
952 930
2 047 070
Waste Recovery AB
100%
0%
3 000 000
Borås Elnät AB
25%
75%
600 000 000
394 867 196
205 132 804
Borås Djurpark AB
36%
64%
114 500 000
68 845 460
45 654 540
Bs kns Parkerings AB
50%
50%
74 000 000
29 875 502
44 124 498
IBAB
58%
42%
250 000 000
191 006 851
58 993 149
Borås Stadshus AB
50%
50%
204 800 000
197 499 477
7 300 523
Borås Lokaltrafik AB
100%
0%
55 000 000
19 188 250
35 811 750
AB Bostäder
63%
37%
2 696 000 000
2 537 800 350
158 199 650
Fristadbostäder AB
58%
42%
176 000 000
165 188 565
10 811 435
AB Toarpshus
43%
57%
155 000 000
130 694 984
24 305 016
AB Sandhultsbostäder
48%
52%
185 000 000
154 195 098
30 804 902
Viskaforshem AB
100%
0%
388 000 000
363 750 737
24 249 263
10 579 323
9 420 677
Borås Borås TME AB
100%
0%
20 000 000
Inkubatorn i Borås AB
100%
0%
1 000 000
0
1 000 000
BSTF AB
100%
0%
15 000 000
8 965 420
6 034 580
Totalt
56%
44%
6 517 300 000
5 408 610 275
1 108 689 725
AB Bostäder i Borås tillåts fram t o m mars 2016 överskrida beviljad limit med 550 mnkr, i avvaktan på försäljningslikvid.

2015-10-31

Borås Energi o Miljö AB inkl db
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Bs kns Parkerings AB
IBAB
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Toarpshus
AB Sandhultsbostäder

Finansiering 2016
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns med komm
Godkänns
Godkänns
Godkänns

Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
BSTF AB

Sammanfattning:

Godkänns
Godkänns
Godkänns

Limit 2016
1 580 000 000
3 000 000
650 000 000
112 704 000
129 000 000
251 000 000
55 000 000
2 250 000 000
216 000 000
155 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
6 060 704 000

Förändring Lån utöver checken
0
250 000 000
0
50 000 000
-1 796 000
13 704 000
55 000 000
1 000 000
-204 800 000
194 800 000
0
-446 000 000
40 000 000
0
40 000 000
8 000 000
2 000 000
0
0
-456 596 000
458 504 000

Investeringar
2016
209 900 000 exkl EMC
0
293 100 000
3 600 000
78 360 000
40 000 000
0
550 000
179 017 000
40 000 000
0
60 000 000
8 000 000
0
0
0
912 527 000

Kommentarer
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och budgeterade investeringar ryms inom befintlig limit.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, där man tagit höjd för kommande skuldökning. Investeringsökning i enlighet med KF beslut.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, där man tagit höjd för kommande skuldökning.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget har en väl avvägd räntebindning.
Enbart kort finansiering enligt aktivt beslut. I bolagets policy anges att de frångår kommunens policy v.b. räntebindningen. Ingen budgeterad låneskuld per 16-12-31.
Har egen räntebindningsstrategi, med alltför brett riskmandat. Godkänns i samband med skuldförändring vid avyttring. Men bolaget behöver se över policyn under 2016.
Bolaget har en väl avvägd räntebidning, f n något kort som åtgärdas i dec/jan.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget avviker från KF:s huvudprincip. Bolaget har räntetak på del av skulden. Taknivån bedöms dock ej som säkring enligt Internbankens bedömning. Ytterligare säkring krävs.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.

Efter genomgång av bolagens budgetar för 2016 tillstyrks finansiering och limit 2016 enligt ovan.
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1. Inledning
1.1. Syftet med handlingen
Denna handling ska dels ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten men
också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare.

1.2. Bolagets uppdrag
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås kommuns Parkerings AB främst för att
utveckla och verka för goda parkeringslösningar i kommunen i samverkan med övrig
kommunal planering.
Vårt uppdrag är att samla och samordna de operativa verksamheterna inom
parkeringsområdet, tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar
med beaktande av kommunens mål beträffande trafik och parkering.

1.3. Övergripande vision och mål 2016 - 2018
”att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla attraktiva
parkeringslösningar med god tillgänglighet för boende, arbetande och besökande”
Övergripande målsättningar
– Att upprätthålla en smidigt fungerande parkeringsmiljö med balans mellan
gatumarksparkering och tomtmarksparkering.
– Att utveckla Borås parkeringsmiljö med nya parkeringsanläggningar med fokus på
begreppen närhet, tillgänglighet och miljö.
– Att aktivt medverka i den kommunala trafikutvecklingsprocessen.
– Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet,
framkomlighet och tillgänglighet.

2. Verksamhet
Borås Stad är inne i ett expansivt skede med flera pågående och kommande
stadsutvecklingsprojekt. Dessa påverkar och kommer att påverka stadens befintliga
parkeringsstruktur. Flera av projekten kommer direkt eller indirekt att påverka tillgången på
parkeringsplatser i city under de närmaste åren. Det innebär att vi redan nu behöver förbereda
oss och planera för kommande förändringar när det gäller bolagets resurser och den
ekonomisk påverkan detta får för bolaget.

2.1. Verksamheten på tomtmark
Parkeringsbolaget äger Nybrons Parkeringshus, Valhall, Brodalsgaraget och Kungsbrons Pdäck. Övriga anläggningar arrenderas, främst från Borås Stad. 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 och är den största kostnadsposten tillsammans med kostnaderna för
markarrende och personal.
Under 2016 riskerar vi att bil av med Hugin med 36 p-platser. Andra parkeringsområden vi
kan bli av med kommande år är Krokshallstorget, Krokshall, Viskaholm, Vitsippan och
Söderbro. Samtliga med hög beläggningsgrad.
För att inte city skall utarmas på parkeringsplatser är det nödvändigt att skapa ersättningar
när de gamla försvinner. Detta sker företrädesvis genom att uppföra nya P-hus i anslutning
till cityringen.
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2.1.1.Bilplatser för allmän parkering
Antalet bilplatser för allmän parkering med avgift på bolagets egna parkeringsplatser
på tomtmark är ca: 3.630 fördelade på 49 p-anläggningar. En stor del av bilplatserna
ligger i Borås city och utgörs av markparkeringsplatser. Antalet P-hus/P-garage med
allmän parkering är 4 st.
2.1.2.Bilplatser för uthyrning
Bilplatser för uthyrning är 476 st och finns på 7 st markparkeringsplatser samt i 3 st Pgarage.
2.1.3.P-avgiften på tomtmark
P-avgifterna på tomtmark är i stort sett oförändrade när det gäller timavgifterna. Dessa
varierar från 2 till 10 kr/tim inkl. moms. Av de ca: 3.630 bilplatserna med avgift upplåts
ca: 372 med avgiften 2 kr/tim, 558 med 3 kr/tim, 550 med avgiften 4 kr/tim, 700 med
avgiften 6 kr/tim, 840 med 8 kr/tim och resterande 600 med 10 kr/tim. Avgifteran för
tillstånd och hyrplatser höjs med 50 kr/månad.
Bolaget sköter på entreprenad P-huset Midas med 93 p-platser, Midasterrassen med 10
p-platser och Borås Öfvres markparkering med 26 p-platser. Avgifterna på dessa
anläggningar bestäms av fastighetsägarna och uppgår till 22, 25 respektive 15 kr/tim.
2.1.4.Parkeringsövervakning på tomtmark
Parkeringsövervakning på tomtmark sker med köpta tjänster från bevakningsföretag.
Även driften och underhållet av parkeringsanläggningarna på tomtmark förutsätts
såsom hittills till stor del ske genom köpta tjänster.

2.2. Planerade anläggningar

2.2.1.Mariedal, i den här delen av centrum är det brist på p-platser. Ett p-hus på denna
plats skulle ge ett välbehövligt tillskott av p-platser till området. I nuläget planeras för
ett P-hus med ca: 400 p-platser vilket ger ett tillskott på ca: 300 p-platser. Byggstart
beräknas till år 2018.
2.2.2.Vulcanus, idag en markparkeringsplats för hyrplatser. Här projekterar vi nu för att
uppföra ett P-hus för ca: 270 parkeringsplatser. Det ger ett tillskott på 210 p-platser till
området som idag har ett underskott på p-platser. Byggstart beräknas till 2016.
2.2.3.Nornan, en logistiskt sett utmärkt plats att bygga ett p-däck på. Här finns idag en
markparkeringsanläggning med 54 p-platser. Ett p-däck på denna plats skulle kunna
rymma ca:170 p-platser.
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2.3. Verksamheten på gatumark
Tekniska förvaltningen har det övergripande ansvaret för parkeringsverksamheten på
gatumark. Parkeringsbolagets roll är utförarens enligt kommunfullmäktigebeslut och har
bl.a. ansvaret för övervakning av gatuparkering i hela Borås kommun. Parkeringsbolaget
äger biljettautomaterna på gatumarken och ansvarar för drift och avgiftsupptagningen.
Fr.o.m. hösten 2007 utför bolaget tillkommande arbetsuppgifter åt Tekniska förvaltningen i
form av försäljning av boendeparkeringsbiljetter.
Fr.o.m. år 2004 regleras samarbetet med Tekniska förvaltningen på följande ekonomiska
sätt. Parkeringsintäkterna på gatumark går efter bolagets uppräkning av dessa direkt in på
konto hos Tekniska förvaltningen. Likaledes går intäkterna från felparkeringsavgifter på
gatumarken till Tekniska förvaltningen via Transportstyrelsen. Parkeringsbolaget debiterar
Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med gatuparkeringen enligt ett årligen
överenskommet belopp som tas upp i bolagets årsbudget.
Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2016 uppgå till ca: 14 Mkr. Tillsammans
med intäkterna från felparkeringsavgifter kan Tekniska förvaltningens intäkter från
Parkeringsbolagets arbete uppskattas till ca: 21,5 Mkr år 2016. Ersättningen för
parkeringsbolagets arbete 2016 är ca: 7,7 Mkr.

2.4. Underhåll
Bolagets anläggningar håller generellt sett en god standard. Vi arbetar systematiskt utifrån
en underhållsplan med underhållet av anläggningarna för att tillhandahålla god
parkeringsstandard för våra kunder.

2.5. Teknik
SMS-betalning: SMS- och APP-betalning fortsätter att växa som betalningsmedel. Denna
betalform är nu uppe i 23 % på tomtmark och tar andelar från myntbetalningarna. SMS
och APP används både för timparkering, månadstillstånd och för boendeparkering. Med
denna betalningsform kan vi även erbjuda efterskottsbetalning till våra kunder.
Myntbetalning: Under 2016 kommer Riksbanken att införa nya mynt för att ersätta dagens
mynt. Nuvarande mynt kommer att upphöra som betalningsmedel under 2017.
Myntbetalningarna minskar kraftigt till förmån för kortbetalningar och telefonbetalningar
vilket medför att kostnaderna för hantering av mynt ökar.
Avvecklingen av mynt som betalningsmedel i våra biljettautomater pågår och volymen
mynt är nu nere under 14 % av omsättningen. Mynt som betalmedel kommer senast att
vara avvecklat till halvårsskiftet 2016.
Laddplatser: Under 2013 etablerade vi 2 st laddplatser för elbilar i Nybrons P-hus. Under
2016 har vi för avsikt att utöka möjligheterna att ladda elbil på ytterligare några
anläggningar.
P-ledning: Under hösten 2015 kommer vi att upphandla ett avropsavtal för P-detektering
och skyltar till P-ledning. Vår målsättning är att under 2016 etablera detta på tre
anläggningar för att under 2017 och 2018 koppla till ytterligare 6 till 8 centrala
anläggningar.

2.6. Branschsamverkan
Bolaget är medlem i branschorganisationen ”Svepark”. Detta ger oss möjlighet att hålla oss
uppdaterade på verksamhetsnära frågor och ger oss möjlighet att ta del av ett naturligt
branschrelaterat nätverk. Den information och erfarenhet vi kan få ta del av inom ramen
för detta nätverk är av betydelse för bolagets utveckling. Vi kommer under 2016 fortsätta
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att delta i branschorganets verksamhet.

3. Personal
3.1. Friskvård
Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i olika friskvårdsaktiviteter
påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt. Bolaget ska aktivt uppmuntra
medarbetarna att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Genom vår företagshälsovård arbetar
vi med såväl förebyggande som med arbetsrelaterad hälsovård.
Målet med friskvården är att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

3.2. Personalvård
Genom att främja utvecklingen av arbetsplatsen, metoder och hjälpmedel kan
medarbetarens arbetsuppgifter förbättras och vår möjlighet att öka trivseln på
arbetsplatsen ökar.

4. Marknadskommunikation
4.1. Allmänt
Bolaget satsar på välskyltade lättillgängliga parkeringsanläggningar. Anläggningarnas
läge och standard är det som i första hand bidrar till god beläggning.

4.2. Webb
Bolagets hemsida är en viktig informationsbärare tillsammans med vår WEB-APP för
smartphones. Appen underlättar för den som surfar in på vår hemsida med sin telefon. Man
får automatiskt ett mobilanpassat gränssnitt utan att behöva ladda ner och installera
appen.

4.3. Kundtjänst
Bolaget har en centralt belägen och lättillgänglig kundtjänst med generösa öppettider,
både vad gäller telefon- och besökstider.
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5. Budget

5.1 Driftsbudget år 2016
Sammandrag (Tkr)
Bokslut
2014
INTÄKTER

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

32 450

31 126

32 126

33 037

5 134
8 348
466
329
217
1 068
462
1 048
516
18
138
218
2 181

5 680
8 970
1 620
341
220
1 610
432
605
580
170
210
395
1 970

5 680
8 970
520
341
220
1 610
432
605
580
170
210
395
1 970

5 250
9 135
540
366
235
1 530
451
605
665
100
130
270
2 320

20 143

22 803

21 703

21 597

2 654

3 077

3 077

2 780

9 653

5 246

7 346

8 660

889

1 250

1 250

2 400

8 764

3 996

6 096

6 260

KOSTNADER
Varor
Arbete
Lokaler
Bilar
Energikostnader markparkering
Fastighetskostnader
Förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Telefon, datakommunikationer, porto
Marknadsföring
Resekostn. och övriga försäljningskostn.
Förvaltningskostnader
Övriga tjänster och kostnader

Summa Kostnader
AVSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSNETTO

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT
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5.2 Driftsbudget år 2016

INTÄKTER
Parkeringsavgifter
P-tillstånd
Hyror, kontrakt
Kontrollavgifter
P-övervakning, avtal
Övriga intäkter
P-tillstånd, internt
Hyror, kontrakt internt
P-övervakn avtal internt
Övriga intäkter internt

Summa

Bokslut
2014

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

15 247
5 121
1 811
1 160
252
432
107
338
99
7 883

14 400
4 500
2 000
1 300
200
300
200
300
100
7 826

14 900
5 000
2 000
1 300
200
300
200
300
100
7 826

14 700
5 600
2 600
1 300
200
300
200
300
100
7 737

32 450

31 126

32 126

33 037

8

5.3 Driftsbudget år 2016
Kostnader (tkr)
KO ST NADER

Bokslut
2014

Budget
2015

2 552
1 606
658
56
231
31

2 670
1 840
740
100
300
30

Prognos
2015

Budget
2016

Varor
Markarrende
Renhållning
P-övervakn. säkerh.överv.
P-biljetter
My nträkning
Övrigt

Summa

5 134

5 680

2 670
1 840
740
100
300
30

5 680

2 480
1 800
760
120
50
40

5 250

Arbete
Löner
Traktamenten,res eräkn.
Arbetsgivaravgifter
Löneskatt
Pensionsk ostnader m m
Utbildning
Konferens
Övrigt

5 621
12
1 776
133
457
147
77
125

5 920
25
1 905
145
535
160
100
180

5 920
25
1 905
145
535
160
100
180

6 040
25
1 945
150
540
130
120
185

Summa

8 348

8 970

8 970

9 135

Lokaler

466

1 620

520

540

Bilar

329

341

341

366

Energikostnader markparkering

217

220

220

235

Fastighe tskostnader
Belysning

Vatten och avlopp
Fjärrvärme
Renhållning
Underhåll
Fas tighets skatt
Övrigt

Summa

267
28
130
121
248
223
51

1 068

230
35
200
150
700
225
70

1 610

230
35
200
150
700
225
70

1 610

260
35
100
150
550
385
50

1 530

Förbrukningsmaterial
Arbetskläder
Förbruknings- och kontorsmat.

43
216

30
182

30
182

40
201

Dataprogram

203

220

220

210

Summa

462

432

432

451

Re parationer och underhåll
Markparkering, underhåll
Biljettautom eter
Övrigt

Summa
T e lefon, datakomm. Porto
M arknadsföring

803
231
14

400
200
5

400
200
5

400
200
5

1 048

605

605

605

516

580

580

665

18

170

170

100

Re sekostn och övr försäljningskostn.
Res or, hotell
Representation
Inkasso

Summa

68
14
56

138

140
20
50

210

140
20
50

210

60
20
50

130

Förvaltningskostnader
Sty relsearvoden
Revision
Övriga förvaltnings kostn.

Summa

127
50
41

170
65
160

170
65
160

160
60
50

218

395

395

270

673
1 377
131

500
1 300
170

500
1 300
170

600
1 500
220

Öv riga tjänster och kostnader
Konsultarvode
Bankavgifter
Övrigt

Summa
Summa driftskostnader
(ex kl avskrivningar)

2 181

1 970

1 970

2 320

20 143

22 803

21 703

21 597
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5.4

Uppskattad driftbudget 2017 - 2018
Bokslut
2014

Budge t
2015

Prognos
2015

Budge t
2016

20 475
2 149
351
1 160
8 315

19 100
2 300
300
1 300
8 126

20 100
2 300
300
1 300
8 126

20 500
2 900
300
1 300
8 037

Uppskattad budge t
2017
2018

Intäkter
P-avgifter,P-tillstånd
Hyror, kontrakt
P-överv. avtal
Kontrollavgifter
Övriga intäkter

Summa

32 450

31 126

32 126

33 037

20 200
2 900
300
1 300
8 037

32 737

20 200
2 900
300
1 300
8 037

32 737

Kostnader
Varor
Arbete
Lokaler
Bilar
Energikostnader markparkering
Fastighetskostnader

5 134
8 348
466
329
217
1 068

5 680
8 970
1 620
341
220
1 610

5 680
8 970
520
341
220
1 610

5 250
9 135
540
366
235
1 530

5 250
9 535
545
376
240
1 560

5 290
9 690
550
386
245
1 590

Förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Telefon, datakommunikationer, porto
Marknadsföring
Resekostn. och övriga försäljningskostn.
Förvaltningskostnader
Övriga tjänster och kostnader

462
1 048
516
18
138
218
2 181

432
605
580
170
210
395
1 970

432
605
580
170
210
395
1 970

451
605
665
100
130
270
2 320

481
665
600
100
130
290
2 340

511
575
615
100
130
310
2 360

Summa
Avskriv ningar
Rörelse re sultat
Finansnetto
Re sultat före bokslutsdisp. och skatt

20 143
2 654

9 653
889

8 764

22 803
3 077

21 703
3 077

21 597
2 780

5 246

7 346

8 660

1250

1250

2400

3 996

6 096

6 260

22 112
5 100

5 525
2 800

2 725

22 352
5 130

5 255
3 250

2 005
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5.5 Investeringsbudget 2016 – 2018 (Tkr)

2016
VULCANUS

33 år

77 000

P-LEDNINGSSYSTEM 3ST A' 300 TKR

10 år

900

LADDPLATSER 10 TKR/PLATS 6 ST

5 år

60

ÖVRE VERKMÄSTAREN (götalandsbanan)

5 år

400

78 360

2017

2018

900

900

900

900
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5.6 BUDGETKOMMENTARER
Driftsbudget 2016
Allmänt om verksamheten och dess utveckling
Parkeringsbolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsbyggnadsprocessen med olika
typer av parkeringslösningar. Detta har hittills kunnat ske utan ägartillskott och de budgeterade
investeringarna under perioden 2016 – 2018 beräknas också kunna ske utan ett ägartillskott.

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.
Parkeringsbolaget arbetar med i princip all Borås Stads operationella verksamhet på
avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomt- och gatumark.

Beräknade parkeringsintäkter år 2016
Tekniska förvaltningen
P-avgifter, gatumark
Felparkeringsavgifter

14,0 Mkr
7,5 Mkr

21,5 Mkr

Parkeringsbolaget
P-avgifter
14,9 Mkr
Tillstånd
5,2 Mkr
Hyror
2,3 Mkr
Kontrollavgifter
1,3 Mkr
Övriga intäkter (exkl. ers från Tekn.förv.) 0,6 Mkr

24,3 Mkr

Totalt

45,8 Mkr

Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,7 Mkr under 2016 för dessa tjänster.

Rörelseintäkter
P-avgifter
I följande sammanställning visas intäkternas utveckling de senaste åren.

2012
2013
2014
2015

Tomt
14 600
14 800
15 200
14 900

Gata
12 000
11 800
13 400
14 000

S:a
26 600 Tkr
26 600 Tkr
28 600 Tkr
28 900 Tkr (prognos)

Gatuintäkterna går efter Parkeringsbolagets insamling direkt till Tekniska förvaltningen och ligger
utanför bolagets ekonomiredovisning.

Parkeringstillstånd
Försäljningen av antalet p-tillstånd förväntas öka med 1100 tkr jämfört med budget 2015.
Detta beror på en ökad försäljning och en prishöjning med 50kr/mån av de flesta tillstånd.
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P-hyror
Alla hyrplatser är i princip uthyrda. Intäkter beräknas öka med 600 tkr jämfört med budget 2015,
detta beror på en avgiftshöjning med 50kr/mån av de flesta hyrplatser.

Övriga intäkter
Bolaget utför tomtmarksövervakning åt bl.a. flera av stadens förvaltningar.
Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning ingår under övriga intäkter
internt och blir efter överenskommelse 7,7 Mkr år 2016.

Rörelsekostnader
De jämförelser som görs i de följande kommentarerna avser budget 2016 i förhållande till
beräknat utfall 2015 om inget annat anges.

Varor
Mynttömningen avvecklas under året och detta medför en minskad kostnad om ca 250 tkr.
Kostnaden för markarrende minskar något när parkeringsområdet Hugin börjar bebyggas.

Arbete
Kostnaden för arbete beräknas endast öka med sedvanliga löneökningar.

Lokaler
Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning.

Bilar
Bolaget har 4st leasade fordon från Servicekontoret. Kostnader för dessa beräknas bli något
högre pga att 2 st av dessa är elbilar.

Energikostnader för markparkering
Detta är energikostnad för biljettautomater och belysning på tomtmark.

Förbrukningsmaterial
Dessa kostnader beräknas bli i stort sett oförändrade jämfört med 2015.

Reparationer och underhåll
Planerade underhållskostnader på markparkeringarna är asfaltsarbeten och målning av
parkeringsrutor. Dessa beräknas bli oförändrade jämfört med 2015.

Telefon, datakommunikationer och porto
Dessa kostnader beräknas bli något högre än 2015 pga att handdatorerna skall ersättas med
nya mobiltelefoner.

Marknadsföring
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 marknadsbolaget Mitt i Borås.

Resekostnader och övriga försäljningskostnader
Dessa kostnader kommer minska jämfört med 2015 då bolaget hade en styrelseutbildning i
Varberg.
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Förvaltningskostnader
Dessa kostnader beräknas minska jämfört med 2015 pga ingen styrelseutbildning kommer att ske
under året.

Övriga tjänster och kostnader
Dessa kostnader kommer att öka något, detta beror främst på ökade avgifter för kort och sms
betalningar som kommer att öka när mynten försvinner.

Avskrivningar
Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2016 är 3 st P-ledningssystem 900 tkr, 6 st
Laddplatser för elbilar 60 tkr och iordningställande av ny p-plats Övre Verkmästaren 400 tkr.

Räntor
Bolaget har en bundet swap om 15 Mkr till 3,79% med slutdag 2019-05-17. Bygget av P-huset
Vulcanus beräknas starta under våren 2016 och kostnadskalkylen för detta är 77 Mkr. 50% av
kostnaden för detta skall bindas i swapar och detta kommer att ske i samarbete med
Internbanken. Bolagets finanspolicy är 50% bundet och 50% rörligt.

Kreditlimit
Bolaget har idag en kreditlimit om 74 Mkr som idag inte är fullt utnyttjad. När bygget med Phuset Vulcanus startar behöver vi utöka limiten med 55 Mkr. Ny önskvärd kreditlimit är 129 Mkr.

Uppskattad driftsbudget 2017 –2018
Mkr
Intäkter
När Hugins p-anläggning bebyggs ger detta ett intäktsbortfall om 800 tkr och tillkommande
anläggningar är Vulcanus där intäkterna beräknas till 2 Mkr/år.

Kostnader
Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara oförändrade förutom
årliga kostnads och löneutvecklingar. Avskrivningarna beräknas öka med ca 2,3 Mkr när p-huset
Vulcanus är klart.

Investeringar
3 st P-ledningssystem/år till en beräknad kostnad om 900 tkr/år

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
2017 beräknas ett resultat om 2,7 Mkr och 2018 2,0 Mkr. Detta beror på ökade avskrivningar och
räntor.
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Budget 2016
1. Inledning
Framtiden börjar nu
De flesta har säkerligen sett någon av ”Tillbaka till framtiden”-filmerna. I den
första filmen reser hjälten tillbaka till 1955 och i den andra åker han till år
2015. 2015 är alltså framtiden. För att vara exakt så åker han till den 21
oktober 2015. Detta är alltså den dag då framtiden officiellt börjar i filmerna
och för oss är framtiden i allra högsta grad närvarande varje dag då vår
verksamhet handlar om att kunna pendla i tanken mellan dåtid och framtid
och agera i nutid. Tage Danielson uttryckte ju det som alltid oerhört kärnfullt:
”Om man vägrar att se bakåt, och inte vågar se framåt, så måste man se
upp.”
Enligt många forskare lever vi nu i övergången mellan industriåldern och
nätverksåldern. En del säger att vi är kvar i industriåldern och andra att vi
redan är i nätverksåldern. För oss är det mer av en semantisk diskussion och
utmaningen som vi ställs inför är hur vi skall utvecklas till att bli en än mer
rörlig och nätverksdriven organisation. Tekniken förändrar såväl våra
samhällen som våra affärsmodeller. Vad innebär det egentligen för våra
kunder, för våra strukturer och för våra affärsstrategier? Vilken påverkan får
detta på vår organisation? De här frågorna är och kommer fortsatt vara
alltmer angelägna för oss. Med dagens förändringstakt kan man nästan fråga
sig om man skall arbeta fram strategier, då vissa hinner bli gamla innan de är
antagna. Att ta avstamp i det som är idag, fundera på vad som är bra, vad
som behöver förbättras, hur omvärlden utvecklas och på vad vi vill förändra
och framförallt hur, är allt viktigare i en framtid som börjar nu.
Om man försöker beskriva teknikutvecklingen som ett diagram så har den
formen av en S-kurva, med det ”gamla normala” i början. Just nu befinner vi
oss i mitten av kurvan, där den är som brantast. Uppe i toppen hittar vi det
”nya normala” där tekniken är en fullständigt accepterad del av vardagslivet.
Ta exempelvis det sätt som vi idag kommunicerar. Vi bokar hotellrum, köper
biljetter, sköter vår ekonomi och vi kommunicerar med våra kompisar via
Skype, Twitter, Facebook, Gmail med fantastiska hastigheter (Facebook har
idag 1,4 miljarder användare). Vissa branscher omstruktureras radikalt där
helt nya spelare gör entré såsom AirBnB som blivit en konkurrent till hotellen
genom att hyra ut semesterboende via privatpersoner och Uber den nya
spelaren i taxibranschen med affärsidén om samåkning i privatbilar.
Teknikutvecklingen och dess möjligheter har gjort detta görbart.
Många unga människor känner sig redan idag som tidsresenärer då de
hemma lever på 2000-talet och i skolan eller på jobbet på 1900-talet. Vi och
framförallt våra barn och barnbarn läser tidningen på nätet, helt gratis och vi
har alltid aktuell information. I det gamla normala bestod IT av ett stort T och
ett mycket litet i. I det nya normala kommer IT däremot att bestå av ett stort
I och ett mycket litet t. Förarlösa bilar kommer att vara verklighet inom 5-10
år. Boeing berättar att redan idag är hälften av deras landningar
automatiserade.
Hur påverkar detta det område vi verkar inom och vad händer med miljön
framdeles? Johan Rockström (professor i miljövetenskap vid Stockholms
Universitet) har i det stora hela helt rätt; människans påverkan är idag så stor
att vi börjar få brist på resurser, vilket öppnar upp enorma möjligheter för oss
att skapa smarta lösningar.
Idag täcks jordens energibehov av framförallt olja, kol och gas som
tillsammans uppgår till 81 % av energiförbrukningen. Biobränslen och sol- och
vindenergi står för en otroligt liten del. Det bästa vi kan göra när det gäller
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energi är inte att hitta grön energi, utan att göra våra verksamheter
energieffektiva. Kommunikationen med de som bor och verkar i Borås
behöver ske än mer framåtriktat. Vi behöver bli tydligare på varför vi agerar
som vi gör. Vi behöver lyssna på kundernas behov så att det blir enkelt att
leva i en miljö som vi vet är hållbar och samtidigt är stolta över att lämna
vidare till våra barn och barnbarn.
Borås Energi och Miljö bygger som bekant EMC, som inte är unikt ur den
synpunkten att det är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Det
unika är emellertid att det byggs på samma plats som den befintliga
biogasanläggningen, med ett gemensamt kontrollrum och med ambitionen att
vi tillsammans med den akademiska världen och forskningsvärlden skall finna
synergier som skall utveckla kretsloppet, d.v.s. ta vara på jordens resurser
och minska miljöpåverkan. Tyvärr har fyra av sex huvudentreprenader
överklagats och orsakat bolaget stora förseningar och oerhörda
merkostnader. Vid skrivande stund inväntar vi beslut i de återstående tre
entreprenaderna. Vilka konsekvenser överklagandena medför, vet vi inte
förrän de nya anläggningarna tagits i drift. Håller de gamla anläggningarna
tiden ut?
Bolagets budget läggs utefter våra rullande femåriga handlingsplaner som
utgör vårt styrinstrument. Den övergripande strategin är att fortsättningsvis
konsolidera företaget och förbereda det för framtiden, genom att fortsätta
arbetet med att effektivisera våra processer och också genom en finansiell
strategi som går ut på att skriva ner anläggningar som inte kommer att
användas efter det att ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt
kraftvärmeverk byggts. Dessutom ökar vi avsättningen för obeskattade
reserver i syfte att förbättra soliditeten för att kunna möta eventuellt sämre
resultat efter den stora förestående investeringen. Vi avsätter också medel för
VA-verksamheten för att få en ”jämn” taxeutveckling i framtiden. Vi i bolaget
är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget
som är i balans och med en stor reservation för våra gamla anläggningars
tillgänglighet.
Det blir allt mer spännande hur klimatsystemet fungerar och hur viktigt det är
som en humanitär rättvisefråga. Det handlar om en rättvisa mellan olika
generationer. Det är inte bara dina och mina barn, våra barnbarn och
barnbarns barn som kommer att få uppleva hur klimatet förändras framöver.
Alla barn får göra det! Låt oss hoppas på att det blir ett nytt bindande
klimatavtal vid Förenta Nationernas konferens i Paris i november/december
som bidrar till att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader
som möjligt.
Välkommen till framtiden som började den 21 oktober 2015!
Gunnar Peters
VD
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2. Organisation
Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i
linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument,
Handlingsplan 2016 – 2020, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och
ligger till grund för 2016 års drift- och investeringsbudget.
Den operativa delen av bolaget utgörs av sex affärsområden. Denna
organisation är kompletterad med fyra operativa stödfunktioner samt fem
strategiska funktioner.
Den strategiska delen av organisationen utgörs av
ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor.

den

övergripande

Organisationsstruktur 2016:
Affärsområden:
 Hushåll
 Biogas
 Energi
 Vatten och Avlopp (VA)
 Vattenkraft
 Återvinning
Stödfunktioner till Affärsområden:
 Ekonomi/IT/Upphandling
 Underhållsavdelning
 Transport
 Försäljning
Ledning och strategi:
 VD
 Strategisk Utveckling
 Personalutveckling
 Projektavdelning
 Kommunikation

3. Utveckling 2015
Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande:
Rökgaskondensering på avfallsförbränningen
Vi har sedan januari 2015 tagit vara på energin i rökgaserna från
avfallspannorna på Ryaverket genom den rökgaskondenseringsanläggning
som vi färdigställde 2014.
Pelletseldad hetvattenpanna på Viared
Vi har även färdigställt vår pelletseldade värmecentral på Viared. Den nya
panncentralen ersätter en oljeeldad panna. Genom projektet har vi även
säkerställt fjärrvärmeleveranserna på det expansiva Viared.
Ny rötkammare för biogasproduktion Sobacken
Under året har den nya rötkammaren för biogasproduktion på Sobacken tagits
i drift.

Budget 2016

Sidan 5 av 24

Reinvestering av avloppsreningsverk och kraftvärmeverk
I mars 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om reinvestering i nytt
avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk. Under året har bolaget fortsatt
med förberedelsearbete som upphandling och tecknande av avtal med
samarbetspartners. Hittills har tre avtal tecknats, markförberedande arbete,
avloppsreningsverk och rötningsanläggning. Entreprenaden markförberedande
arbete påbörjades i augusti 2015 och förväntas bli klar under sommaren
2016. De nya anläggningarna planeras tas i drift under 2018/2019.
Avfallsplanen
Vi har haft fokus på utveckling i avfallsplanen där bl.a. den framtida
insamlingen av avfall ska organiseras på ett kundvänligt och effektivt vis.
Miljökommunikation till alla boråsare
För att kretsloppsstaden ska fungera effektivt måste alla boråsare medverka i
stadens miljöarbete. Vår kommunikation som går ut på att engagera och
motivera boråsarna att delta i arbetet pågår under hela året och är långsiktig.
En fokusvecka för miljökommunikationen är bolagets Kretsloppsvecka som
genomfördes i september för 5:e året i rad. Tillsammans med Borås Stad och
olika samarbetspartners genomfördes en mängd olika aktiviteter under årets
Kretsloppsvecka. Exempel på aktiviteter var öppna hus, föreläsningar,
Miljögalan, Kretsloppis och Kretsloppet.
Ledningssystem för transport
Ett nytt ledningssystem för våra transporter håller på att implementeras.
Syftet är att öka vår service mot kunderna samt att förbättra logistiken för
avfallshämtning.
Hälsoprojekt
Vi har fortsatt med våra insatser för personalen med olika aktiviteter inom
området motion, kost och stress. I år har vi även startat ett personalprojekt,
Effekt 2016, som bygger på att ta tillvara personalens idéer för hur vi kan bli
ett ännu bättre företag. Målsättningen är att ett antal olika förbättringsprojekt
ska sjösättas under 2015/2016.
Ekonomi
Vi har under året haft mindre intäkter än förväntat. Detta beror till stor del av
lägre förbrukning från fjärrvärmekunder då det varit varmare än beräknat
under perioden. Produktion av el har också varit något lägre då
elproduktionen är proportionell mot värmeproduktionen. Under året har
intäkter från den publika försäljningen av fordonsgas minskat något, detta
beror på ett lägre pris än beräknat. Vi har även haft en minskad försäljning av
vatten. Deponiverksamheten, intäkter för avfall och kundarbeten har varit
bättre än förväntat hittills i år.
Den lägre produktionen av fjärrvärme har även inneburit lägre
bränsleförbrukning Denna avvikelse beror på lägre produktion än vad som
budgeterats men även ett mer optimalt produktionsutnyttjande av
anläggningarna då vädret varit gynnsamt under perioden. Bränslemixen har
av samma anledning anpassats så att bränslekostnaderna kunnat reduceras.
Övriga driftkostnader samt underhåll har i och med att drifttiden för
anläggningarna varit lägre än vad som budgeterades bidragit till en positiv
utveckling av resultatet. Övriga driftkostnader samt underhåll har i och med
att drifttiden för anläggningarna varit lägre än vad som budgeterades bidragit
till en positiv utveckling av resultatet. Kostnader för avskrivningar kommer
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att öka beroende på aktiveringar av planerade inversteringar under hösten.,
hänsyn till detta är tagen i prognosen.
Nedskrivning av anläggningar, vilka tagits ut drift under perioden, har ökat
kostnaderna med 1,3 mnkr.
Finansiella kostnader var under perioden 6 mnkr bättre än budget på grund
av lägre marknadsräntor. Investeringstakten har varit lägre än budget.
Kostnader för avskrivningar kommer att öka beroende på aktiveringar av
planerade inversteringar under hösten.
Prognosen för budgeterad verksamhet 2015 är 82,5 mnkr en avvikelse mot
årsbudget på + 6,4 mnkr

4. Förutsättningar inför budget 2016
Avfallsmängderna från hushåll samt verksamhetsavfall bedöms till samma
volymer som för budget 2015. Undantaget är avfall till deponi vilket beräknas
öka. Priser för det övriga materialet vi tar emot har haft en sjunkande trend
de senaste åren.
Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad
förbrukning. Leveranserna för 2016 är 645 GWh, i paritet med beräknade
leveranser för föregående budgetår 2015. Leveranser är beräknade utifrån
SMHIs normalår, graddagskorrigering. Detta värmeunderlag ger en
elproduktion på 138 GWh.
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Elproduktion 2016

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och
beräknade nyttjandetider. Inför 2016 har vi inga större avvikelser från
tidigare års leveranser. Beräknad kundkyla är 8,1 MWh.

Prisökning för fjärrvärme och fjärrkyla är 1,5 %.
Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av
genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är oförändrad sedan
2014.
Bränsleförbrukning beräknas vara lägre än föregående år och därmed minskar
bränslekostnader för året.
Taxan för insamling av hushållsavfall är oförändrad inför 2016.
Renhållningens skuld för Gässlösa deponin är avbetalad under 2015 och inga
kostnader för skulden finns med i 2016 års budget. Kostnaden för 2015 är 1,7
mnkr.
Fordonsgasen har en avtalad prissättning som följer bensinpriset och inför
2016 beräknas priset minska. Det är prisutvecklingen på olja som varit
sjunkande och under hela 2015, samt för prognos 2016.
Vatten och avlopps- taxan ökar med 5,5 % år 2016. Vattenförsäljningen
minskar något inför 2016 och har haft en vikande trend de senaste åren.
Budget 2016
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De prisökningar, taxeökningar och pågående effektivitetsförbättringar är
planerade att användas till konsolidering av bolaget för att nå uppsatta mål på
soliditet.
Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har
gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de
revisionsaktiviteter och underhåll som planeras under året.
Övriga kostnader är uppräknade med genomsnittsindex på 2 %.
Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2015.
Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2016 samt löneökning på
2,5 %.
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5. Ekonomiska mål 2016
Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är:



Avkastning på eget kapital 20 %



Soliditet 15 %

Budgeten för 2016 ger en avkastning på 23,9 % på eget kapital och en
soliditet på 16,7 % *.
Notera att projekt EMC är exkluderat från budget för 2016. Projektet kommer
att påverka soliditeten negativt under byggperioden då räntedragande skuld
ökar i takt med att pågående investeringar ökar. Projektet påverkar inte
resultatet för bolaget under byggperioden. Vid aktivering kvarstår den lägre
soliditeten för att sedan öka i takt med amortering av skuld.
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade om i de 5-åriga
handlingsplanerna. Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför
framtiden. Nedskrivingar gjordes på affärsområde Biogas (35 mnkr), Energi
(9 mnkr) och VA (5 mnkr). Vi har även i år budgeterat nedskrivningar för de
anläggningar som utrangeras vid reinvesteringar av KVV och ARV fördelat på
år 2014-2017. Även dessa ligger till grund för resultatbudget 2016. Resultat
och soliditet påverkas av dessa nedskrivningar i negativ mening på kort sikt
men förbättrar dessa måltal på längre sikt.
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande
funktioner och ledningsfunktioner fördelats på affärsområdena efter relevanta
nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta utvecklas
kontinuerligt.

*exkluderat projekt EMC

6. Resultat 2016
Beräknad omsättning i budget 2016 är totalt sett 1,4 mnkr mer än för budget
2015. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 1,5 % och taxan för VA
med 5,5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under 2016. Priset för
Fordonsgas är kopplat till priset på olja och är prognostiserad till att minska
2016.
Budgeterade större intäktsförändringar för 2016 i jmf med budget 2015:
 Beräknade intäkter för fjärrvärme, ånga och anslutningsavgifter är 3,4
mnkr mer än inför 2015, leveransen är beräknad att minska med 2,9 GWh
samt att vi genomför en prisökning på 1,5 % påverkar intäkten
sammantaget positivt.
 Elintäkter minskar med ca 9,7 mnkr på grund av lägre elpriser.
 Höjning av VA-taxan ger en ökning på 9 mnkr. Minskad vattenförbrukning
och samt en för hög budgeterat intäkt för 2015 ger en nettoökning på ca
2,7 mnkr i jämförelse mellan årens budgetar.
 Intäkter för behandlingsavgifter och avfall ökar totalt med 7,8 mnkr.
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Intäkter för fordonsgas minskar med 3,4 mnkr i jämförelse med
föregående års budget.
Intäkt för arbete på egna investeringar beräknas öka med 1,1 mnkr.
Övriga intäkter minskar med 0,3 mnkr.

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 705,5 mnkr
vilket är 8,2 mnkr högre än budget 2015.
Budgeterade större kostnadsförändringar 2016 i jmf med budget 2015:







Bränslekostnaderna beräknas bli 6,7 mnkr lägre än förra årets budget. Det
är framförallt de fossila bränslena, olja och gasol, som minskar i
förbrukning. Detta beror på att vi under 2014/15 installerat
rökgaskondensering viken ökar verkningsgraden på avfallspannor och
minskar bränsleåtgången. Vi har även investerat i en panna i Viared som
vilken ersätter fossilt bränsle med pellets. Priser på biobränsle är lägre än
föregående år.
Reparations- och underhållskostnaderna ökar med 7,3 mnkr.
El-energi för drift minskar med 4,4 mnkr och transporter (leasing av
fordon) ökar med 2,8 mnkr från föregående år.
Personalkostnader ökar med 7,1 mnkr.
Övriga kostnader ökar med 2,1 mnkr.

Kapitalkostnader minskar från föregågående år med 5,8 mnkr varav
avskrivningarna minskar med 3,8 mnkr. Vi har ökat avskrivningstakten på
anläggningar som kommer att tas ur drift när de nya reinvesteringarna tas i
drift. Räntekostnaden är 2 mnkr lägre än föregående år beroende på en
sjunkande ränta.
Resultatet för företaget uppgår i budget 2016 till 75,2 mnkr vilket är i paritet
med budget 2015.
Affärsområde,
mnkr
Hushåll
Biogas
Energi
Vatten och avlopp
Vattenkraft
Återvinning
Gemensamt *
Summa

Resultat Budget
2015
0,0
0,0
56,8
14,1
4,0
7,0
-5,8
76,1

Resultat Prognos
2015
0,0
-1,3
57,0
15,0
4,0
7,0
0,8
82,5

Resultat Budget
2016
-0,4
0,0
59,4
12,4
0,6
7,3
-4,1
75,2

De gemensamma* avdelningarna står för ca 4 % av bolagets samlade
budgeterade omsättning. I den budgeterade omsättningen för avdelningar och
affärsområden ingår interna transaktioner. Dessa interna transaktioner räknas
bort i resultaträkningen när det gäller bolagets totala nettoomsättning.
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7. Affärsområde Hushåll
Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av
slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.
Vi beräknar att insamla c:a 16 000 ton vita och svarta påsar från hushållen i
Borås 2016. Vidare tillkommer det c:a 500 ton hushållsavfall från hushåll med
sopsug. Affärsområdet kommer utföra c:a 6000 slamtömningar hos kunder.
Avfallstaxan är oförändrad inför 2016.
Tidigare års underskott/skuld till Borås Stad gällande Gässlösa deponi och
löpande analyser av gamla deponier är slutbetalad och inga kostnader är
upptagna i 2016 års budget.
Intäkterna budgeteras 2016 till 89,5 mnkr och kostnaderna till 88,8 mnkr
samt 1,1 mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till -0,4 mnkr.
Affärsområdet är ett monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt
självkostnadsprincipen och generera ett nollresultat.
Affärsområdet har 1 anställd och transporttjänster (för insamling av avfall)
levereras från avdelning Transport samt en entreprenör när det gäller slam
och fettavskiljare.

8. Affärsområde Biogas
Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering
och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt
Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal.
Biogasförsäljningen budgeteras till 3 100 000 Nm3. Detta är lika med utfall
2014 samt budget 2015.

Budget 2016

Sidan 12 av 24

Priset på fordonsgasen för den publika försäljningen följer bensinpriset
(oljepriset). Prognosen för oljepriset är lägre än tidigare och därmed har vi
budgetrat för ett lägre pris på fordonsgasen än tidigare år.
Intäkterna 2016 budgeteras till 50,3 mnkr och kostnaderna till 38,4 mnkr.
Affärsområdet bär kapitalkostnader på 11,9 mnkr. Budgeterat resultat uppgår
till 0,0 mnkr.
Resultat 2016 baseras på att vi har busstrafiken kvar hela år 2016. Vi har
även en arbetsmiljösituation på affärsområdet som bör åtgärdas. I dagsläget
har vi inte beslutat om vilka åtgärder vi kommer att vidta, därför är kostnader
inte medtagna i budget 2016. Dessa två punkter kommer sannolikt att
påverka resultatet för affärsområdet med negativ avvikelse från budget.
Affärsområdet har 13 anställda.
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9.

Affärsområde Energi

Affärsområdet står för ca 56 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och
processånga.
Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2016 beräknas uppgår till 644,9 (få
647,8) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 138,0 (få
138,1) GWh. Inga el-certifikat kommer att produceras för år 2016.
Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,1 (få 8,1) 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. Priset för fjärrvärme höjs med 1,5
%.
Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar.
Anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då reinvestering i ett
kraftvärmeverk på Sobacken är beslutad.
Intäkterna i budget för år 2016 uppgår till 577,7 mnkr och kostnaderna till
412,5 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 105,8 vilket ger ett
budgeterat resultat på 59,4 mnkr.
Affärsområdet har 11 anställda.

10. Affärsområde Vatten och Avlopp
Affärsområdet står för ca 18 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa
avloppsreningsverk samt ledningsnät.
VA taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 %. Företaget får ett kommunbidrag
för att täcka kostnader för brandvattenförsörjning samt dagvattenavledning
från gator (som överstiger lokala områdens behov) motsvarande 4,0 mnkr.
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Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar.
Anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då en reinvestering i ett
avloppsreningsverk på Sobacken är beslutad.
Intäkter uppgår till 187,7 mnkr affärsområdet har budgeterade kostnader på
128,7 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 46,6 mnkr det ger ett
budgeterat resultat på 12,4 mnkr.
Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket har en
ingående balans 2015 på 124,5 mnkr. Medtaget prognos 2015 samt budget
2016 är avsättningen ca 150 mnkr, utgående balans 1016. Målsättning är att
den skall vara 170 mnkr 2018. Reinvesteringen kommer att påverka
kollektivet med ökade avskrivningar och omsättning bör därför öka.
Avsättningens syfte är att främja en jämn taxeutveckling, därför har en
taxeökning över landets genomsnitt genomförts sedan 2011.
Affärsområdet har 32 anställda.

11. Affärsområde Vattenkraft
Affärsområdet står för ca 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och
Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön
Tolken.
Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 34 GWh och baseras på 5-årig
genomsnittlig produktion.
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.
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Elintäkterna uppgår till 10,2 mnkr och 9,6 mnkr i kostnader. Det budgeterade
resultatet uppgår till 0,6 mnkr.

12. Affärsområde Återvinning
Affärsområdet står för ca 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer,
återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader.
Under 2016 beräknas volymer för farligt avfall och återvinningsmaterial vara
konstant men med något lägre priser. Undantaget från detta är material som
deponeras, för dessa material beräknas priserna öka medan volymerna är
detsamma.
Intäkterna budgeteras till 99,9 mnkr och kostnaderna till 87,8 mnkr.
Affärsområdet har kapitalkostnader på 4,8 mnkr och resultatet budgeteras till
7,3 mnkr.
Affärsområdet har 24 anställda.
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13. Investeringar och avskrivningar
Nya investeringsprojekt 2016 framgår av sammanställningen under rubrik 18.
Avskrivningarna, inklusive avskrivningarna för 2016 års investeringar, är
beräknade till 146,2 mnkr. En minskning från föregående budget med 3,8
mnkr. Skillnaden inkluderar även de tidigare nämnda nedskrivningarna.

14. Finansiering och räntor
Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2015 är budgeterade till ca 200
mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när
investeringsprojekten genomförs. Enligt budget 2016 uppstår inget ytterligare
finansieringsbehov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen
inte ökas 2015. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr.
Rörlig ränta är beräknad till 1,0 % och fast ränta till 2,3 %. Total upplåning är
prognostiserad till 1 300 mnkr* och varav 50 % rörlig ränta.
Räntekostnaderna 2015 beräknas minska med 2,0 mnkr till 30,0 mnkr.
*Inkluderar inte projekt EMC. Separat finansieringsplan görs för EMC i samråd med internbanken.
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15. Möjligheter och hot
Årligen sammanställer bolaget en övergripande SWOT-analys för bolaget.
Arbetssättet är sådant att både styrelsen och affärsgruppen ger sin syn på
gällande omvärldsfaktorer och sedan sammanställer bolagets ledningsgrupp
den slutliga versionen. Styrelsen fattar beslut om den övergripande SWOTanalysen. Ledningsgruppen upprättar ett aktivitetsprogram till att motverka
svagheter och hot och utnyttja bolagets styrkor och möjligheter i omvärlden
baserat på den beslutade SWOT-analysen. SWOT-analysen tillsammans med
de av ledningsgruppen fastställda strategiska riktlinjerna ligger till grund för
framtagandet av de för bolaget övergripande femåriga Handlingsplanerna.
Styrkor
Ägaren, långsiktig, finansiellt stark ägare, står bakom satsningen på Sobacken
Starkt varumärke, attraherar omvärlden
Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster, bred produktportfölj
Kompetent personal
Svagheter
Gamla anläggningar, gamla ledningsnät höga UH-kostnader för att bibehålla
hög tillgänglighet
Bolagets finansiella ställning, omvärldsfaktorer kan styra resultatutveckling
Personalen utspridd på många arbetsplatser
Organisation/arbetssätt, agerar inte alltid affärsmässigt
Möjligheter
Expandera nätverket, koncernsamverkan, Högskolan i Borås, SP, regional
affärsutveckling
Teknikutveckling, FoU, affärsutveckling och kostnadseffektivisering
Politiska beslut, styrmedel, lagar
Marknadsföra och sälja kompetens om Kretsloppsstaden, lokalt, nationellt och
internationellt
Hot
Politiska beslut, beslut dröjer, styrmedel, lagar
Tillgång på bränslen och substrat
Konkurrens, produkter, tjänster, personal
Fjärrvärmens och Bigogasens utsatta situation

16. Personal
Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till
138,1 mnkr för 2016, en ökning på 7,1 mnkr från föregående budget.
Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och
kompetensutveckling av personalen.
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17.

Resultat- och balansräkning

Resultat per Affärsområde 2016, mnkr

Intäkter

Kostnader

Kapitalkostn

Resultat

Hushåll
Biogas
Energi
Vatten och avlopp
Vattenkraft
Återvinning
Gemensamt o eliminering

89,5
50,3
577,7
187,7
10,2
99,9
-58,4

-88,8
-38,4
-412,5
-128,7
-8,8
-87,8
59,5

-1,1
-11,9
-105,8
-46,6
-0,8
-4,8
-5,2

-0,4
0,0
59,4
12,4
0,6
7,3
-4,1

Totalt Borås Energi och Miljö

956,9

-705,5

-176,2

75,2

Resultaträkning, mnkr

Utfall
2014

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Borås Energi och Miljö AB totalt
Intäkter
Avfallshantering
Fordonsgas
El
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Tjänster o entreprenader
Vatten och avlopp
Aktiverat arbete
Övriga intäkter
Summa intäkter

166,8
35,6
45,4
431,1
9,2
14,5
161,8
10,1
18,1
892,6

159,4
38,1
57,7
477,3
8,7
14,6
174,8
12,8
12,1
955,5

156,1
38,1
49,3
468,3
8,2
14,6
174,8
9,1
8,1
926,6

165,2
34,7
48,0
480,7
8,7
16,4
177,5
13,9
11,8
956,9

-306,3
-38,1
-66,9
-24,1
-88,0
-124,6
-648,0

-350,4
-45,3
-68,4
-22,0
-80,2
-131,0
-697,3

-334,6
-41,6
-62,4
-22,3
-80,2
-130,0
-671,1

-343,7
-40,9
-75,7
-24,8
-82,3
-138,1
-705,5

Kostnader
Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska
Energi för drift
Reparationer och underhåll
Transportmedel
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Driftsresultat

244,6

258,2

255,5

251,4

% av intäkter

27,4%

27,0%

27,6%

26,3%

Kapitalkostnader
Avskrivningar
Räntor
Summa kapital

-169,4
-29,4
-198,8

-150,0
-32,0
-182,0

-147,0
-26,0
-173,0

-146,2
-30,0
-176,2

45,8

76,2

82,5

75,2

Resultat efter kapital
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Balansräkning, mnkr

Utfall
2014

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Lager
Fordringar
Summa tillgångar

1 527,8
17,4
208,1
1 753,3

1 712,6
16,8
120,0
1 849,4

1 600,0
20,0
200,0
1 820,0

1 670,0
20,0
200,0
1 890,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Räntedragande skulder
Icke räntedragande skulder
Summa skulder och eget kapital

50,3
209,4
1 233,6
260,0
1 753,3

50,0
253,7
689,9
855,8
1 849,4

50,5
276,0
1 217,5
276,0
1 820,0

51,0
338,6
1 211,0
289,4
1 890,0

21,4%
12,2%

30,7%
13,4%

31,0%
14,6%

23,9%
16,7%

Utfall
2014

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

34,0
111,0
566,0
8,0
3 090,0

34,0
138,1
647,8
8,1
3 084

38,4
117,1
631,4
6,4
3 100

34,0
138,0
644,9
8,1
3 100

Avk astning på eget k apital
Soliditet

Nyckeltal
Leveranser
El vattenkraft
El kraftvärme
Fjärrvärme
Fjärrkyla (kund)
Fordonsgas

Budget 2016
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18. Större investeringsprojekt
Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar
och nät. Var och en av våra investeringar 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 gällande nya planerade investeringar 2016, vilka är på
209,9 mnkr. Vidare visar tabellen det beräknade prognostiserade
betalningsutfallet för 2016 års investeringar samt för tidigare års
investeringar, ett utfall på 200,2 mnkr.
Investeringsbudget 2016
Investeringar i egen regi
Reinvesteringar i anläggningar
Reservdelar/inventarier
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar
Strategiska nätinvesteringar
Reinvesteringar fjärrvärmenät
Förtätning Fjärrvärme
Reinvestering samförläggning EMC
Reinvestering Evedalsgatan
Utbyte fjärrvärmemätare
Förtätning Fjärrkyla
Reinvesteringar VA
Förtätning VA
Reinvestering samförläggning EMC
Fjärravläsning vattenmätare
Tillskottsvatten övrigt
Reinvestering Björkvägen
Reinvestering Kapellvägen
Reinvestering Vävlagargatan
Reinvestering Tallgatan
Exploatering och omvandlingsområden
Reinvestering vattenledning Sjöbo Vattenverk
Ombyggnad kapacitet Ärtingen
Ombyggnad kapacitet Ryssby
Ombyggnad kapacitet pumpstation Östermalm
S umma budge t 2015
T idiga re be sluta de på gå e de proje kt
Rökgaskondensering
Utbyggnad SO3 Biogas
Fjärrkyla Simonsland Energi
Nätinformationssystem NIS
Miljötillstånd Sobacken
Reinvestering Gårdavägen Dalsjöfors VA
Reinvestering Brämhultsvägen
Dagvattenutbyggnad Tummarp
Säkerhetsåtgärder på bolagetsanläggningar
Förstärkning lågzon Sjöbo
Exploatering VA Viared Västra
Reinvestering Boken avloppspumpstation
Reservkraft Sjöbo Vattenverk
Trandö avloppsstation
Betalningsutfall 2015 investeringar, mnkr
Summa
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Avd/ AO
Projekt
Projekt
Projekt
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjv
Energi / distribution fjk
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA / distribution
VA
VA
VA
VA
VA

Budget
2016/2017

Betalningsutfall
2016

12,0
4,0
2
3,5
6,0
18,0
17,0
18,0
9,0
2,5
18,0
2,3
36,0
2,0
4,0
4,5
5,2
8,2
9,0
10,0
5,7
6,0
2,0
5,0
209,9

7,0
4,0
2
1,0
6,0
9,0
7,0
18,0
4,5
1,0
18,0
2,3
11,0
1,0
1,0
2,0
1,0
5,0
9,0
2,0
5,7
6,0
2,0
5,0
130,5

71,5
10,3
10,0
6,1
70,0
4,0
6,0
5,0
8,0
5,0
25,0
4,0
4,0
4,0
232,9

7,0
7,0
9,5
3,0
15,0
4,0
5,7
1,0
2,0
0,5
5,0
3,5
3,0
3,5
69,7
200,2
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Planerade investeringar Borås Energi och Miljö AB år 2016/17
Reinvesteringar
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas med avseende på
behov (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr.
Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla nät
Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i
samband med anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara
ökning av dimensioner av stamnätet för framtida potentiella kunder än vad
som krävs för aktuell kund. Strategiska investeringar beslutas i varje enskilt
fall.
Investeringsbehovet beräknas till 3,5 mnkr.
Reinvesteringar Fjärrvärmenät
Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. Beslutas med avseende på
behov (arbetsmiljö, anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 6 mnkr.
Förtätning Fjärrkyla
Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av
kunder. Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i
varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr.
Förtätning Fjärrvärme
Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning
av kunder. Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i
varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr.
Förtätning VA
Investeringskostnaden utgör en erfarenhetsmässig uppskattning av det
ekonomiska behovet för att företrädesvis styckvis bygga ut servisanslutningar enligt fastighetsägares beställningar. Investeringskostnaden
täcks av anläggningsavgifter.
Investeringspotentialen beräknas till 2,3 mnkr.
Reinvesteringar VA- nät
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande VA-ledningsnät. Olika
generationer av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för
ledningarna kondition och funktion i dagsläget. För förnyelsen finns en
årsplan över olika projekt. Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt
18 mnkr.
Exploatering och omvandlingsoråden VA
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och
beslutas av KF.
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.
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Reinvesteringar VA- och Fjärrvärmeledningar i samband med EMC
I samband med att vi bygger överföringsledningar från Sobacken in till
Gässlösa och Ryaverket i EMC projektet har en förstudie genomförts där vi
har identifierat vilka ledningar som har ett framtida reinvesteringsbehov. I
samband med att vi genomför projekt överföringsledningar i EMC har vi för
avsikt att byta ut dessa ledningar.
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter uppskattas till 53 mnkr
Reinvestering Evedalsgatan
Befintlig ledning är byggd 1963 och är av typen Betongelement
Ledningssträckan i Evedalsgatan är en av utmatningsledningarna från
Ryaverket och mer än 50 % av flödet från Ryaverket går via ledningen.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 18 mnkr.
Utbyte av fjärrvärmemätare (villor)
Under 2016 och 2017 behöver vi byta ut samtliga fjärrvärmemätare för villor
till
möjlighet
att
fjärravläsa
dessa.
Detta
på
grund
av
”Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning,
rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme); EIFS
2014:2” som innebär att vi är tvingade att kunna erbjuda kunder
dygnsvärden från och med 2017. Det är cirka 2500 mätare som berörs av
detta.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 9 mnkr.
Reinvestering av VA-ledningar i Björkvägen Sandared.
Vattenledningen är en gjutjärnsledning och spillvattenleding är en
betongledning och båda anlades 1953. För att säkerställa tillgänglighet bör
dessa bytas ut.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr.
Reinvestering av VA-ledningar i Kapellvägen Gånghester.
Vattenledningen i Kapellvägen, är en gjutjärnsledning från 1954.
Omläggning av vatten- och spillvattenvattenledning ca 320 m och en
dagvattenledning kommer att anläggas längs hela sträckan.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,2 mnkr.
Reinvestering av VA-ledningar i Vävlagargatan.
Vattenledningen utmed Vävlagargatan är i PVC anlagd på 60-talet.
Ledningen har haft läckor under en längre tidsperiod och bedöms fortsätta i
samma omfattning. Dagvattenledningarna har för låg kapacitet.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 8,2 mnkr.
Reinvestering av VA-ledningar i och runt Tallgatan
Vattenledningen i Tallgatan är en pvc ledning från 1964. På den 130 m långa
sträckan finns läckor. VA-ledningarna över tomtmark (165 m) mellan
Tallgatan och Granliden är byggda 1956. Spillvattenledningen har flera
kraftiga läckage. För att säkerställa tillgängligheten kommer dessa ledningar
att bytas ut och få en ny sträckning i gatumark.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 9 mnkr.
Reinvestering Ärtingen
Det finns i dag kapacitetsproblem med att använda reservvattentäkten
Ärtingen. Över tid kan inte Sjöbo vattenverk få in tillräckligt med vatten
beroende på en underdimensionerad intagskammare utanför vattenverket.
Översyn av kapaciteten i intagskammaren behövs för att öka kapaciteten
ytterligare.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6 mnkr.

Budget 2016

Sidan 23 av 24

Reinvestering Ryssby avloppspumpstation
Pumpstationen är byggd 1965. Anläggningen behöver maskinellt upprustas
samt rörinredning bytas ut. Elanläggningen samt kommunikation skall ses
över så att el och kommunikation uppfyller gällande krav.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr.
Reinvestering Östermalm avloppspumpstation
Pumpstationen är byggd 1948. Anläggningen skall byggas om för att
förbättra arbetsmiljön. Byggnaden förses med erforderlig utrustning som
säkerställer att gällande lagar och förordningar uppfylls.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5 mnkr.
Reinvestering av vattenledning inne på Sjöbo VV
Ledningen är gjutjärn och byggdes på 40-talet. Ledningen som behöver
bytas är ca 94 m.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,7 mnkr
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts
med avseende på VA -anläggningarnas skalskydd till hinder mot sabotage
och annan skadegörelse. Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till
bolagets samhällsviktiga anläggningar. Förstudien startades upp under 2012
och de planerade åtgärderna uppskattas till en total kostnad av 8 mnkr.
Investeringsbehovet för 2016 uppskattas till 2 mnkr (totalt 10 mnkr).
Tillskottsvatten
Under kommande 5-års period kommer riktade insatser att göras mot
tillskottsvatten (inträngande ovidkommande vatten på spillvattennätet).
Detta är en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då
tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och
reningsverk.
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2016 uppgå till 4
mnkr.
Fjärravlästa vattenmätare
Under en tio-årsperiod ska samtliga vattenmätare uppgraderas och förnyas
för att i framtiden kunna möta de krav som ställs på exakt och regelbunden
avläsning. Arbetet med att byta ur dessa vattenmätare startades under
2015 och i investeringsbudgeten 2015 var 2 mnkr upptagna för dessa
arbeten.
Investeringsbehovet för 2016 uppskattas till ytterligare 2 mnkr.
Övrigt
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på
behov i varje enskilt fall.
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr.
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Budget Boras Waste Recovery AB 2016
Resultat 2016, KSEK

Intäkter

Kostnader

Resultat

Administration, VD, Styrelse
Utlandsprojekt
Övriga projekt

0,0
2 025,0
220,0

-2 277,0
-1 289,4
0,0

-2 277,0
735,6
220,0

Totalt Borås Waste Recovery

2 245,0

-3 566,4

-1 321,4

Resultaträkning, KSEK

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Utlandsprojekt
Studiebesök
Övriga intäkter

4 070,0
80,0
2 150,0

2876
0,0
702,0

2 025,0
20,0
200,0

Summa intäkter

6 300,0

3 578,0

2 245,0

Lokalkostnader
Resekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-60,0
-730,0
-4 260,0
-1 200,0

-60,0
-920,0
-1 478,0
-1 200,0

-60,0
-988,4
-920,0
-1 598,0

Summa kostnader

-6 250,0

-3 658,0

-3 566,4

Driftsresultat

50,0

-80,0

-1 321,4

% av intäkter

0,8%

-2,2%

-58,9%

Avskrivningar
Räntor

0,0
-50,0

-17,0
0,0

0,0
0,0

Summa kapital

-50,0

-17,0

0,0

0,0

-97,0

-1 321,4

Waste Recovery AB totalt
Intäkter

Kostnader

Kapitalkostnader

Resultat efter kapital

Kommentarer kring budget 2016
Intäkter
Bolaget kommer fortsätta samarbetet med Palu, Indonesien genom finansiering av ICLD. Till detta
bedömer bolaget att kunna genomföra kommersiella projekt via “Added Value Business Model”,
AVB, samt att bolaget tillförs finansiering från nationella eller regionala finansiärer för att utveckla
AVB och bolaget ytterligare.
Fördelning av intäkter:
ICLD
AVB
Extern finansiering

1 450 000SEK (brutto)
300 000SEK (netto)
200 000SEK (netto)

Begränsningen för intäkterna är hur många timmar som kan faktureras de olika projekten. ICLD
projekt kan maximalt faktureras 559 kr/tim enligt nedan.

Kostnader
Största kostnadsposten är lönekostnader. Denna förväntas öka under 2016 då bolaget planerar att
anställa en administrative resurs på 50 %. Av budgeterade resekostnader finns täckning för 90 % av
dessa i projekten. Resterande 10 % ligger inom ramen för utveckling och marknadsföring av bolaget.
Övriga externa kostnader innefattar konsultarvoden och lönekostnader för våra samarbetspartners i
projekten.

Resultat
BWR är ungt som företag och har ett antal strategiska utmaningar att tackla. Det negativa resultatet
2016 kopplas till de viktigaste utmaningarna:
Finansiering. Vid bildandet av bolaget tillfördes inga medel för att bekosta uppbyggandet av
verksamheten. Innan bildandet hade baskostnaderna (lokaler, admin, juridik, styrelse, resor utanför
uppdrag etc) bekostats av Samverkansparterna, men i och med bildandet av Bolaget hamnar dessa
kostnader i Bolaget, utan att medel tillförts (aktiekapitalet kan ju inte förbrukas). För att täcka
desamma.
Affärsmodell. Fram till bildandet har bolaget i huvudsak fullgjort sin uppgift genom sk. ICLDfinansierade projekt. I och med att man skall täcka sina egna kostnader är det inte möjligt att
uteslutande bedriva ICLD projekt, då dessa definitionsmässigt går med underskott. ICLD täcker
endast direkta kostnader i projektet (resor etc) samt arbetstid i projektet. Arbetstid täcks med
maximalt 559 kr/tim, vilket inte ens täcker de personalrelaterade kostnaderna för den typ av
kompetens dessa projekt kräver, och än mindre alla baskostnader i bolaget. Följaktligen måste
bolaget delvis omdefiniera sin affärsmodell för att kunna täcka sina kostnader.
För att kunna möta dessa utmaningar krävs att VD avlastas och att en administrativ resurs tillsätts,
detta tillsammans med att tid behöver frigöras för att utveckla modellen för att hitta fler
kommersiellt gångbara projekt framöver, förklarar det negativa resultat 2016.
Vid en jämförelse gentemot intäkterna 2015 bör beaktas att två av de projekt som mest bidragit till
intäkterna varit projekt som övertagits från SP finansierade av VInnova och Energimyndigheten.
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Syfte med Handlingsplanen
Handlingsplanen är ett av de viktigaste styrande dokumenten för BWR´s verksamhet.
Handlingsplanen skall ange inriktningen av verksamheten det kommande året samt reflektera hur
styrelsen ser på utvecklingen de därpå följande åren. Handlingsplanen utgör grunden för kommande
års budget. Handlingsplanen omprövas minst en gång per år och beslutas av styrelsen och bekräftas
av BEM, bolagets ägare.

Bakgrund och strategiska utmaningar
Bakgrund
Boras Waste Recovery AB (BWR) bildades under våren 2014 som ett helägt dotterbolag till Borås
Energi och Miljö. Bolaget samverkar nära med, förutom moderbolaget, Borås Stad, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås (Samverkansparterna). Samarbetet är reglerat
genom ett savtal.
Samarbetet mellan ovanstående aktörer har dock funnits sedan flera år tillbaka i tiden och man har
gemensamt genomfört ett antal projekt i bl a Indonesien och Brasilien. 2014 togs beslutet att
formalisera samarbetet i ett bolag. Vid bildandet tillfördes 500 000 kr i aktiekapital samt en kredit för
att överbrygga tidsskillnaden mellan genomförande av projekt och utbetalning av ersättningar.
BWRs uppdrag är att




bygga relationer för att i samverkan skapa förutsättningar för att driva långsiktiga projekt
vars syfte är att skapa hållbara lösningar för avfalls-och energiflöden i städer
öppna dörrar för svenska små och medelstora företag
bidra till Samverkansparternas verksamhet genom kontaktskapande, personalutveckling,
varumärkesbyggnad mm. (se bilaga 1)

Inom internationella projekt, speciellt på miljöområdet och inom resursåtervinning, är problemen
ofta komplicerade vilket kräver olika erfarenheter och kunskap för ett hållbart och långsiktigt
resultat. Under 2015 har de genomförda projekten utvärderats. Det har resulterat i utarbetandet av
ett delvis nytt affärskoncept, Added Value Business (AVB). Detta beskriver hur BWR bygger
internationella projekt för att addera värde till våra Samverkanspartners och kunder samtidigt som
affärsmöjligheter skapas för svenska företag.

Vision
Vision
Borås Waste Recovery AB skall vara det självklara valet som samarbetspartner vid utformning av den
kretsloppsanpassade staden internationellt.
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Strategiska utmaningar
BWR är ungt som företag och har ett antal stora strategiska utmaningar att tackla varav de viktigaste
är:
1. Finansiering. Vid bildandet av bolaget tillfördes inga medel för att bekosta uppbyggandet av
verksamheten. Innan bildandet hade baskostnaderna (lokaler, admin, juridik, styrelse, resor
utanför uppdrag etc) bekostats av Samverkansparterna, men i och med bildandet av
Bolaget hamnar dessa kostnader i Bolaget, utan att medel tillförts (aktiekapitalet kan ju inte
förbrukas). För att täcka desamma.
2. Affärsmodell. Fram till bildandet har bolaget i huvudsak fullgjort sin uppgift genom sk. ICLDfinansierade projekt. I och med att man skall täcka sina egna kostnader är det inte möjligt
att uteslutande bedriva ICLD projekt, då dessa definitionsmässigt går med underskott. ICLD
täcker endast direkta kostnader i projektet (resor etc) samt arbetstid i projektet. Arbetstid
täcks med maximalt 559 kr/tim, vilket inte ens täcker de personalrelaterade kostnaderna
för den typ av kompetens dessa projekt kräver, och än mindre alla baskostnader i bolaget.
Följaktligen måste bolaget delvis omdefiniera sin affärsmodell för att kunna täcka sina
kostnader.

SWOT
Styrkor





Affärskonceptet Added Value Business model
Väl etablerade internationella nätverk
Gott rykte nationellt och internationellt
Stort förtroende kapital hos befintliga kunder och myndigheter/finansiärer

Svagheter





Otydligt ägardirektiv
Stort personberoende
Bristande tillgång till tillräckliga resurser med rätt kompetens
Brist på finansiering (bidragsfinansiering täcker endast projekt)

Hot





Stort beroende av politiska beslut i Borås Stad och hos våra kunder
Lång tid mellan kontakt och betalning
Bristande betalningsförmåga hos kund
Risk för badwill situation på de marknader vi verkar på

Möjligheter





Behoven av våra tjänster är oändligt
Etablera Added Value Business model nationellt och internationellt
Skapa nätverk med teknikleverantörer, konsulter samt andra kommuner
Stärka BWR genom att tydliggöra det värde BWR skapar i Borås regionen
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Bolagets strategiska inriktning 2016 och framåt
Baserat på bolagets nuvarande situation, de ovan beskrivna strategiska utmaningarna samt
ovanstående SWOT, kommer bolaget att i viss mån ändra sin inriktning fr.o.m. 2016. I huvudsak
innebär detta en förskjutning från ICLD projekt gentemot kommersiella projekt samt andra projekt
där full kostnadstäckning kan fås. Drivkraften för detta är både att bolaget ser en affärsmöjlighet i
detta och att man därigenom uppfyller ägarens krav på att vara självfinansierande.
Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi, sk Triple Helix, skapar Borås Waste
Recovery långsiktiga relationer som öppnar upp för samarbeten med motsvarande organisationer på
valda marknader. Detta har varit, är och kommer att vara grunden för BWR´s verksamhet. I huvudsak
kan detta ske genom tre typer av projekt




ICLD projekt vilket dominerat hittills
Övriga projekt där BWR får kostnadstäckning för kostnader utöver lönerelaterade kostnader
Kommersiella projekt innebärande att BWR kan ta betalt utifrån det värde man tillför
istället för som ovan baserat på de resurser man ställer till förfogande

Den nya inriktningen innebär alltså en förskjutning från ICLD projekt mot de andra två.
Förutsättningarna för att finna Övriga projekt har ökat avsevärt i och med de lyckade och
uppmärksammade projekt bolaget genomfört i bl a Indonesien. Här handlar det om att sprida
kunskapen om BWR och dess verksamhet samt arbeta med att finna finansiering för lämpliga projekt.
Added Value Business – kommersiella projekt
Added Value Buisness Model (AVB) skapar förutsättningar för kunskaps-och tekniköverföring som
genomsyras av holistiska värden, miljö, sociala frågor, ekonomi och politik. Ledarskap är en
grundsten för hållbara resultat som tillsammans med svensk teknik skapar förutsättningar för en
ekonomisk utveckling hos kunden.
Genom möten mellan människor byggs förtroende som i sin tur ligger till grund för en hållbar
utveckling, inte bara ett tekniskt projekt.
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I AVB adderar BWR värde till svenska företag genom att vara den sammanhållande länken som
garanterar AVB i hela affären. Genom att trovärdigt kunna erbjuda AVB stärker det svenska företaget
sin konkurrenskraft internationellt och kan nyttja BWR´s tidigare projekt som positiva referenser.
Som underkonsult till företagen får BWR betalt för sina tjänster på kommersiella vilkor.
BWR har fått mycket positiv feed-back kring AVB i diskussioner med olika potentiella intressenter.
För att få en kontinuitet i processerna och successivt bygga upp IP och know-how krävs att
kunskapen och kompetensen kring denna modell finns i BWR.
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Strategiska slutsatser
Med denna strategiska inriktning för 2016 och framåt behöver bolaget fokusera på:
Bygga upp bolagsnätverk
Bolaget har idag väl etablerade relationer till ett antal svenska bolag, men för att realisera
ovanstående strategi krävs ett större nätverk. Ambitionen skall vara att i första hand jobba med
bolag i regionen, men detta utgör ingen begränsning.
Kommunicera resultat
Idag finns inga strukturerade former för att kommunicera de resultat som bolaget uppnått i tidigare
projekt. Ett mer systematiskt arbete med detta krävs för att bygga de nätverk som är avgörande för
realisationen av ovanstående strategi.
Få tillgång till rätt resurser från samarbetspartners
Basen för Bolaget kommer även fortsättningsvis vara Samverkansparterna. Olika aktiviteter behövs
för att stärka denna relation samt säkerställa att deras kompetens kan användas i modellen ovan.
Admin stöd i bolaget
Idag är det endast en VD anställd i bolaget som hanterar all administration kring bolaget såväl som
projekten. Skall vi realisera ovanstående strategi krävs att VD avlastas från administrativa uppgifter
och istället kan utveckla bolaget samt dra in pengar genom arbete i projekt. I budgeten för 2016
föreslås därför anställandet av en halv-tids administrativ resurs.
Bygga kritisk massa i BWR
För att säkerställa att rätt kompetens byggs upp i Bolaget, att det finns en kontinuitet samt att man
förmår utveckla affären, krävs en kritisk massa. Denna kritiska massa behövs också för att Bolaget
skall kunna bli självfinansierande och det är bolagets bedömning att det krävs tre projektledare för
att uppnå en storlek där marginalerna på projekten bekostar baskostnaderna i bolaget. Under 2016
handlar det om att bygga basen för en sådan expansion som sedan förväntas ske. Denna
uppbyggnadsfas kommer dock att kräva ägarfinansiering, då bolaget inte räknar med att bli
självfinansierande förrän 2018.
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Aktiviteter 2016
Ovanstående resulterar i att det krävs ett fokus på följande aktiviteter under 2016:
Aktiviteter 2016
Ordna långsiktig finansiering för Bolaget

Resurser
Styrelsen

Utveckla de relationer och goda referenser BWR har
i Indonesien för att etablera AVB
Utveckla relationerna i Vietnam utifrån DaNang
Utvärdera leads i Kenya och Brasilien
Etablera företagsnätverk

Jessica

Bygga kunskap om finansiärer och
finansieringsalternativ
Uppdatera och exekvera Samarbetsavtalet
Skapa operativ Samverkansgrupp m våra
samarbetspartners för att bättre förankra BWR och
AVB och säkerställa rätt kompetens.
Genom global kommun stärka BWR som varumärke
Ta fram mätetal för att visa på resultat av
genomförda projekt
Anskaffa en halvtid
administrativ/redovisnings/controllerresurs
Utveckla samverkan med moderbolaget och
utvärdera de möjligheter EMC skapar
Kommunikationsplan

Jessica

Jessica
Jessica
Jessica

Mätning
Balanserad
budget

Etablerat
företagsnätverk
N/A

CAR
Jessica

Påskrivet avtal
Samverkansgrupp etablerad

Jessica
Jessica

Mätetal
etablerade
Person engagerad

Jessica
Jessica
Jessica

Kommunikationsplan på plats

Ekonomisk plan
Resultat
tkr

Intäkter
År
ICLD*
AVB*
Övriga*
2016
455
300
200
2017
500
700
800
2018
500
1500
2 000
 Anger nettointäkten

Totalt
955
2 000
4 000

Kostnader

Resultat

1 277
3 200
4 000

-1 322
-1 200
0

Antal
anställda
1.5
2.5
3.5

Investeringar
Inga investeringsbehov identifierade.
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Nyckeltal
I Handlingsplanen för 2016 finns en punkt att utveckla nyckeltal för BWR´s verksamhet. Hittills har
inte fokus varit på detta, men i och med att den nya strategin nu läggs fast är det ett viktigt arbete.
Detta arbete inkluderar både ekonomiska samt miljömässiga- och sociala nyckeltal. Att arbeta fram
denna typ av nyckeltal som visar på vilken nytta BWR gör för Borås är avgörande för att motivera och
sälja in Bolaget.

Behov stödjande funktioner
HR/löner
Som ett helägt dotterbolag i BEM koncernen skall moderbolaget inkludera BWR i det ordinarie HR
arbetet. BEM´s HR funktion bör ha samma uppdrag gentemot BWR som mot alla andra
verksamheter. Lönehantering av BWR´s anställda skall hanteras av BEM.
Särskilt viktigt är att detta även innefattar möjligheterna för anställda i BWR att delta i utbildningar
och sociala sammanhang etc.
Ekonomi vs halvtid, årsredovisning,
Pga av verksamhetens speciella karaktär och de många kontakterna inom projekten föreslås att den
löpande redovisningen hanteras av Bolaget i BEM´s ekonomisystem medan BEM hanterar bokslut,
deklarationer etc. Detta skall ske i ett nära samarbete mellan moderbolag och BWR.
Juridik
Juridisk support av löpande karaktär hanteras lämpligen inom BEM. Krävs mer specialiserad juridisk
kompetens upphandlas denna direkt av bolaget.
Kommunikation
Då bolagets behov av extern kommunikation är förhållandevis speciellt, förslås att detta hanteras
direkt av Bolaget. I de fall det finns uppenbara samordningsfördelar skall samordning ske.
När det gäller intern kommunikation är det viktigt att BWR inkluderas i BEM´s information och att
BWR håller BEM uppdaterade om relevanta händelser.
IT
För att säkra backup, support mm bör Bolaget ligga inom ramen för moderbolagets ordinarie IT
arbete.
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Totalt AB Toarpshus

Produktionskostnad................:
Taxeringsvärde, hyreshus......:
Taxeringsvärde, småhus........:
Byggnadsår............................:
Värdeår..................................:

2016
Utskriven:

2015-10-28

Inkl h-höjn
0,88%

Antal
402,0
24,0
75,0
49,0
550,0
Budget
2015
6 324 404
20 675 215
198 612
-108 000
-70 000
-25 000
-7 000
-60 000
15 000
26 943 231

Yta
23 844,0
4 621,0
0,0
0,0
28 465,0
Budget
2016
6 546 810
20 917 760
275 636
-93 272
0
-40 264
-6 400
-58 000
0
27 542 270

Kronor
kvm
1 416,75
877,28
59,65
-3,28
0,00
-1,41
-0,22
-12,55
0,00
967,58

Prognos
helår 2015
6 329 700
20 587 092
198 401
-188 737
-191 176
-36 840
-6 597
-58 680
132 203
26 765 366

-6 140 000
-6 140 000

-7 300 000
-7 300 000

-256,46
-256,46

-7 305 973
-7 305 973

-2 005 000 -2 201 387 -2 260 835
-134 000
-117 000
-117 000
-180 000
-500 000
-500 000
-1 558 000 -2 100 000 -2 100 000
-2 028 000 -2 168 156 -2 047 074
-2 667 000 -2 567 519 -2 499 165
-882 000
-871 826
-865 432
-674 000
-687 237
-619 176
-134 000
-140 000
-140 000
-202 000
-225 000
-225 624
0
-10 000
0
-89 000
-120 000
-111 500
-10 000
-50 000
-50 000
-123 000
-41 200
-61 000
-444 000
-457 104
-464 630
-486 000
-320 000
-499 325
-128 000
-201 000
-124 000
-365 000
-367 000
-324 360
-5 000
0
0
-113 000
-130 000
-101 900
-12 227 000 -13 274 429 -13 111 022

-79,43
-4,11
-17,57
-73,77
-71,92
-87,80
-30,40
-21,75
-4,92
-7,93
0,00
-3,92
-1,76
-2,14
-16,32
-17,54
-4,36
-11,40
0,00
-3,58
-460,60

-1 917 131
-150 253
-497 155
-1 672 870
-2 041 853
-2 703 575
-907 213
-688 109
-151 264
-209 243
-3 333
-116 926
-41 734
-20 358
-453 120
-402 157
-111 960
-334 558
0
-123 319
-12 546 131

Budgetår

Upprättad den............:
2015-10-28

Arbetsbudget

Lägenheter
Lokaler
Garage
P-platser
Totalt
Bokslut
KONTO INTÄKTER
2014
3013 Hyror lokaler
5 867 000
3011 Hyror bostäder
19 923 000
3015 Hyror, garage o p-platser
198 000
3071 ./. Hyresbortfall bostäder
-90 000
3073 ./. Hyresbortfall lokaler
0
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-platser
-41 000
3096 ./. Hyresrabatter
-30 000
3210 Serviceavgifter
-58 000
3990 Övriga intäkter
15 000
25 784 000

4200

UNDERHÅLLSKOSTNADER
Planerat underhåll

4010
4050
4070
4100
4310
4323
4330
4340
4410
4460
6351
6410
6320
6420
6481
6490
6980
7210
7390
7510

DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel enligt avtal
Övr. kostnader fast.skötsel
Snöröjning
Löpande underhåll/rep
El-avgifter
Uppvärmning, fjärrvärme/Olja
VA-avgifter
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel TV
Hyresförluster
Styrelsearvoden
Avgifter juridiska åtgärder
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode, HSB
Övriga förv. kostnader
Förhandlingsavgifter
Lön, anställda
Övriga kostnadsersättn
Arbetsgivaravgifter

4470

FASTIGHETSSKATT
Fastighetsskatt

7821

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader

8310
8421
8490

8910

0
0
0
0
0

-7 944 000
-7 944 000

-310 000
-310 000

-317 337
-317 337

-317 837
-317 837

-11,17
-11,17

-68 921
-68 921

-2 690 000
-2 690 000

-3 020 876
-3 020 876

-3 332 446
-3 332 446

-117,07
-117,07

-3 427 003
-3 427 003

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter oms tillgångar
10 000
0
0
Räntekostnader, kreditinstitut 3,43%-2 873 000 -3 861 686 -2 401 200
Övriga finansiella kostnader
-2 000
0
0
-2 865 000 -3 861 686 -2 401 200
Summa kostnader
-26 036 000 -26 614 328 -26 462 504

0,00
-84,36
0,00
-84,36
-929,65

3 679
-2 700 682
-342
-2 697 345
-26 045 373

Inkomstskatt

0

0

Resultatmål KF
Lokal

Årets resultat

Differens

0

0

0
-251 000

328 903

1 079 766

3,92%

719 993

37,93
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VERKSAMHETSPLAN ‐ EKONOMI – BUDGET 2016
1. Nulägesbeskrivning
A Marknadssituationen
Lägenheter
Efterfrågan på bostäder är stabil i bolagets flesta geografiska områden och framför allt i
Dalsjöfors centralort. Några vakanser finns inte. Ett tillskott av sju renoverade lägen‐
heter i Dalhem, som stått avställda ca 4 år p g a fuktskador, har skett.
Lokaler
Lokaler i markplan på Dalhem har under året byggts om till lokaler för hemtjänst‐ och
rehabpersonal samt en träningslokal för rehabverksamheten. Lokalerna var inflytt‐
ningsklara 2015‐05‐01. Dessutom har ”Dalträffen” flyttat in i lokalerna.
B Ekonomi
Bolagets årsredovisning 2014 visade på ett underskott med 251 tkr. Löpande och
periodiskt underhåll utfördes för 9 500 tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 10 900 tkr.

2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram
A Soliditet
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. I samband med att vi under 2013
byggde nya hus sjönk soliditeten till 8,3% under 2013. 2014 höjdes den till 9,4%. Solidi‐
teten väntas höjas ytterligare något under 2015.
B Likviditet
Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden.
C Resultat
Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskost‐
nader, underhållskostnader och hyresintäkter.
Kapitalkostnader
Medelräntan i bolaget 2014 var 1,6%. För 2015 beräknas räntan bli ca 1,5%.
En ränteswap på 50 mkr betraktas från 2015‐11‐05 som en kortfristig skuld. För att
följa vår räntepolicy innebär detta att vi behöver binda nya swappar under slutet av
året.
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Reporäntan har under året gått ned och är nu ‐0,35%. Vi bedömer att räntan fortsatt
kommer att vara låg under 2016. Marknadens bedömning är att räntan kommer att
öka under 2017.
Driftskostnader
Fjärrvärmen stiger med 1,5% enligt Borås Energi och Miljö. VA‐avgiften stiger med
5,5%. Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt 2%.
Underhållskostnader
Fastighetsunderhållet har under året legat på en fortsatt hög nivå. Under 2013 utför‐
des underhåll för 2 906 tkr och under 2014 var samma siffra 7 944 tkr. En ökning med
5 mkr. För innevarande år prognostiseras underhållet till ca 7,3 mkr. Det är ca 1,2 mkr
mer än budget. Skillnaden består i en målningsentreprenad där utbytet av fasadbrädor
m m blev betydligt större än förväntat. Tilläggskostnaden blev ca 1 100 tkr. Prognosen
för resultatet under 2015 är dock positiv, tack vare det gynnsamma ränteläget.
Hyresintäkter
Hyrorna höjdes med 1,4 % från den 1 januari 2015. Eftersom avtalet var tvåårigt är hy‐
reshöjningen för 2016 bestämd till 0,88%.
3 Investeringar
Underhåll
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock
inte aktuell i nuläget.
Nyproduktion
Bolaget har lämnat in en ansökan om markanvisning för fastigheten Tummarp 1:72 i
Dalsjöfors. Vi har även meddelat intresse av andra tomter i samhället.
4 Budget 2016
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under
2016.
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %.
Räntorna i bolaget förutsätts att ligga runt 1,6%.
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2015 är 1 080 tkr.
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Borås 2015‐10‐21
AB TOARPSHUS

Elisabeth Stenson
VD
Bilaga: Bokslut 2014, Budget 2015‐2016, Prognos 2015
Org. nr 556012‐3233

Beslut taget i styrelsen 2015‐10‐27

AB Sandhultsbostäder

Arbetsbudget

År

Upprättad 2015-08-25

2016
Utskriven:

Antal
175
30
2
19
226
Budget
2015
5 962 400
10 701 728
24 000
-30 000
-35 000
0
0
0
16 623 128

19 345,0
Budget
2016
6 494 100
10 828 300
24 000
-30 000
-35 000
-15 000
0
0
17 266 400

-2 300 721
-2 300 721

-2 850 000
-2 850 000

-907 840
0
-330 402
-919 353
-752 048
-1 445 815
-421 433
-494 859
-98 332
-120 460
-103 463
-66 648
-317 351
-392 616
-42 006
-220 374
0
-65 859
-6 698 859

Produktionskost
0
Taxeringsvärde, hyreshus......:
0
Taxeringsvärde, småhus........:
0
Byggnadsår............................:
0
Värdeår..................................:0

Lägenheter
Lokaler
Garage
P-platser
Totalt
Bokslut
KONTOINTÄKTER
2014
3013 Hyror lokaler
6 352 311
3011 Hyror bostäder
10 732 422
3015 Hyror, garage o p-platser
34 260
3071 ./. Hyresbortfall bostäder
-370 946
3073 ./. Hyresbortfall lokaler
-13 854
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-plats
-15 380
3240 Uthyrningstillägg
0
3990 Övriga ersättningar
19 535
16 738 348

Höjn.

0,50%

2015-10-27

Yta
10 619,0
8 726,0

-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
100%

-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
100%

Prognos
helår 2015
6 614 000
10 930 000
30 000
-220 000
-180 000
-15 000
0
20 000
17 179 000

-3 000 000
-3 000 000

-155,08 100,0%
-155,08
100%

-17,4%
-17%

-2 500 000
-2 500 000

-1 031 000
0
-546 000
-1 153 000
-829 290
-1 404 093
-458 400
-500 500
-100 000
-100 000
-100 000
-40 000
-367 000
-372 000
-43 000
-170 000
0
-55 000
-7 269 283

-1 004 000
0
-378 000
-1 240 000
-790 019
-1 463 386
-598 064
-510 000
-102 000
-170 000
-110 000
-64 000
-345 000
-450 000
-52 000
-290 000
0
-91 000
-7 657 470

-51,90
0,00
-19,54
-64,10
-40,84
-75,65
-30,92
-26,36
-5,27
-8,79
-5,69
-3,31
-17,83
-23,26
-2,69
-14,99
0,00
-4,70
-395,84

13,1%
0,0%
4,9%
16,2%
10,3%
19,1%
7,8%
6,7%
1,3%
2,2%
1,4%
0,8%
4,5%
5,9%
0,7%
3,8%
0,0%
1,2%
100%

-5,8%
0,0%
-2,2%
-7,2%
-4,6%
-8,5%
-3,5%
-3,0%
-0,6%
-1,0%
-0,6%
-0,4%
-2,0%
-2,6%
-0,3%
-1,7%
0,0%
-0,5%
-44%

-1 000 000
0
-375 000
-1 160 000
-760 000
-1 500 000
-600 000
-510 000
-100 000
-165 000
-110 000
-65 000
-340 000
-450 000
-50 000
-230 000
0
-80 000
-7 495 000

-228 800
-228 800

-255 062
-255 062

-258 372
-258 372

-13,36
-13,36

-1,5%
-1%

-1,5%
-1%

-255 000
-255 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader
-2 532 005
7830 Avskrivningar maskiner och inventarier
0
-2 532 005

-2 480 782
0
-2 480 782

-2 854 888
0
-2 854 888

-147,58 100,0%
0,00
0,0%
-147,58
100%

-16,5%
0,0%
-17%

-2 552 005
0
-2 552 005

0
5 998
0
-2 861 892 -3 413 000
0
0
0
0
-2 855 894 -3 413 000
-14 616 279 -16 268 127

0
-2 586 000
0
0
-2 586 000
-16 356 730

0,00
-133,68
0,00
0,00
-133,68
-845,53

0,0%
9 000
-15,0%
-2 600 000
0,0% ,
0,0%
0
-15%
-2 591 000
-15 393 005

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Planerat underhåll

4010
4030
4050
4100
4310
4323
4330
4340
4410
6370
6410
6420
6481
6490
6980
7010
7410
7510

DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel
Sotning,OVK, Vent
Övr kostnader fastighetsskötsel
Löpande underhåll/reparationer
El-avgifter
Uppvärmning, fjärrvärme
VA-avgifter
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Bevakning o larm
Styrelsearvoden
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode, HSB
Övriga förv. kostnader
Förhandlingsavgifter, HGF
Lön, anställda
P-försäkr
Arbetsgivaravgifter

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsavgift/skatt

8310
8421
8470
8490

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter (internt)
Räntekostnader, kreditinstitut
Räntebidrag
Övriga finansiella kostnader

Summa kostnader
Utrangering byggnader
8910 Inkomstskatt

Årets resultat

Differens

0
0

0

2 122 070

355 000

Kronor
%%i
kvm
fördeln omsättn
744,22 37,6%
37,6%
1 019,71 62,7%
62,7%
2,75
0,1%
0,1%
-1,81
0,00
0,00
0,00
892,55

0,0%
15,8%
0,0%
0,0%
16%

0,00

0

909 670

1 785 995

47,02

5,3%
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VERKSAMHETSPLAN ‐ EKONOMI – BUDGET 2016
1. Nulägesbeskrivning
A Marknadssituationen
Lägenheter
Efterfrågan på bostäder är stor i framför allt Sjömarken och Sandared. På senare tid har
förfrågningar om bostäder framkommit även i Sandhult. Några vakanser finns inte i nu‐
läget och bedömningen för framtiden är att vi behöver bygga nya lägenheter i enlighet
med våra planer enligt nedan.
Lokaler ‐ Ombyggnation
I vårt äldreboende på Sanderökroken 2 stod en ombyggnad klar 2014. Under 2016
finns inga planer på ombyggnad i lokaler.
Nybyggnation
Alingsåsvägen 5, Sandared
Under november 2015 förväntas bygglov för en nybyggnad på Alingsåsvägen 5 i Sanda‐
red. Planen är att bygga ett trevåningshus med 15 lägenheter och källare.
Räveskalla 1:25, Sjömarken
Arbetet med detaljplanen för Räveskalla går mot sitt slut. Vi förväntar oss att planen
vinner laga kraft under året. Planen tillåter nybyggnad av ca 100 lägenheter.
B Ekonomi
Ekonomin i bolaget är stabil och fortsätter att stärkas. Resultatet för 2014 visade på ett
överskott med 2 122 tkr. Löpande och periodiskt underhåll utfördes för 3 220 tkr.
Reserverna i bolaget uppgår till 27 412 tkr.

2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram
A Soliditet
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. 2013 var soliditeten 12,3% och
2014 höjdes den till 17,9%. Prognosen är att soliditeten för 2015 kommer att höjas yt‐
terligare. Under 2016 hoppas vi kunna genomföra nybyggnation enligt ovan, vilket in‐
nebär att soliditeten kommer att sjunka.
B Likviditet
Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden.
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C Resultat
Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskost‐
nader, underhållskostnader och hyresintäkter.
Kapitalkostnader
Medelräntan i bolaget 2014 var ca 1,9 %. För 2015 beräknas räntan bli ca 1,7 %. Bola‐
get räknar med en snittränta på 1,2 % för 2016.
En ränteswap på 50 mkr betraktas från 2015‐11‐05 som en kortfristig skuld. För att
följa vår räntepolicy innebär detta att vi behöver binda nya swappar under slutet av
året.
Reporäntan har under året gått ned och är nu ‐0,35%. Vi bedömer att räntan fortsatt
kommer att vara låg under 2016. Marknadens bedömning är att räntan kommer att
öka under 2017.
Driftskostnader
Fjärrvärmen stiger med 1,5% enligt Borås Energi och Miljö. VA‐avgiften stiger med
5,5%. Övriga driftskostnader förväntas öka i genomsnitt med ca 2 %.
Underhållskostnader
Fastighetsunderhållet har hittills varit på en tämligen låg nivå. Under 2014 utfördes
underhåll för 2 300 tkr. För innevarande år prognostiseras underhållet till ca 2 500 tkr.
Företaget har under 2014 tagit fram en underhållsplan för beståndet. Tanken är att vi
ska få möjlighet att planera behovet av underhåll för framtiden så att mer underhåll
blir planerat än vad som tidigare har varit fallet.
Sandhultsbostäder har ett relativt ungt bostadsbeststånd, med 1987 som medelår. Uti‐
från detta bedömer vi att underhållet i bolaget kommer att öka över tid. De närmsta
åren kommer våra äldreboenden att behöva byta, respektive renovera tak för ca 3,5
mkr.
Hyresintäkter
Hyrorna höjdes med 1,0% från den 1 januari 2015.
3 Investeringar
Alingsåsvägen 5
Sandhultsbostäder har för avsikt att under 2016 uppföra en ny byggnad på Alingsåsvä‐
gen 5 i Sandared. Investeringen beräknas till ca 30 mkr. Denna nybyggnad gör att vi
behöver ansöka om ytterligare 10 mkr i förhöjd limit.
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Räveskalla 1:25, Sjömarken
Planen för fastigheten Räveskalla 1:25 i Sjömarken kommer att vinna laga kraft under
hösten 2015. Detta innebär att vi förhoppningsvis kan börja bygga nya lägenheter på
tomten under 2016. Projektering och kostnadsberäkningar är ännu inte gjorda. Be‐
dömningen är dock att vi, om allt fungerar som det är tänkt, kan påbörja en nybyggnat‐
ion under 2016. Vår bedömning är att vi kommer att behöva ca 30 mkr i förhöjd limit
för denna byggnation under 2016.
4 Budget 2015
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under
2016.
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %.
Räntorna i bolaget förutsätts att ligga runt 1,2%.
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2016 är ca 910 tkr.
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Innehållsförteckning:
Sid

Verksamhetsplan

Prognos

3
Investeringar, förbättringar o underhåll
Nyproduktion
Kvalitets- o miljöarbete
Framtid
Ekonomi
Lån, limit

3
3
3
3
3
3

Förutsättningar – prognos
Resultaträkning
Balansräkning
Nyckeltal

4
5
6
7

-------------------------------------------------------------------------

Prognos
inkl. Karlsberg

Resultaträkning
Balansräkning
Nyckeltal

9
10
11
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Verksamhetsplan
Investeringar, förbättringar och underhåll
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet.
Under 2015 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 270 st.
Pågår till slutet av 2017. Vi har genomfört ett omfattande ROT-projekt i det som vi kallar
Centrumhuset och som ligger på Tärnavägen 2. Läget för huset från 1960 blev mer eller mindre
akut med många brister. Med ett helhetsgrepp har vi nu ett underhållsfritt hus i flera decennier
framåt. LSS-boende som Fribo förvaltar på Gamla Kyrkvägen har byggts ut, beställning gjord av
LFF. Utöver badrumsrenoveringarna är inga stora underhållsprojekt planerade för 2016.

Nyproduktion
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser
avsätts i ärendet.
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder. Igångsättande av projekt där tidigast i slutet
av 2017, men något sådant projekt är inte inlagt i budgeten.
Kvalitets- och miljöarbete
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001.
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår.
Framtid
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget.
Ekonomi
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år
2020. Prognosen innehåller bokslut 2014, prognos för 2015, budget för 2016 samt plan för 201720. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR prognos.
Hyrorna för 2016 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas
under perioden januari-mars 2016.
Lån/limit
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad
rekommenderade strategin där minst 50% är bundna på längre sikt.
Till budgeten har även siffror som gäller vid ett eventuellt övertagande av bostadsområdet
Karlsberg i Fristad lagts till. Detta köp är avhängigt ett godkännande i KF. För köpet behöver
limiten höjas med 40 000 kkr.
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos
Vår plan avser en flerårsprognos.
Förutsättningar för planen:
- År 14 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 15
samt plan 16-20.
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda.
Följande antaganden är gjorda i övrigt;
INTÄKTER
1. Hyror bostäder höjs med 3,5 % per år 2016-2020.
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år.
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år.
KOSTNADER
1. Värme höjs med ca 3 % per år, dock lite mer 2016.
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen.
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
1. Investering i befintliga byggnader sätts till 2 100 kkr. för 2016 som därefter ökar med
2% per år.
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år.
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 %
för maskiner och inventarier.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till ca 2,75 %
inklusive borgensavgift för 2016, därefter höjs den i några steg fram till 2020.
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital.
NEDSKRIVNING
SKATTER.
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden.
ÖVRIGT
Balanslikviditeten är satt till 50.

I:\Ekonomi\verksamhetsplan\VP, bu-16, pr17-20\Anteckningar 15-20.doc

2015-11-04

Resultaträkning
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

32 872
100
0
762
0
725
0
684
0

33 954
100
0
776
0
739
0
696
0

35 072
51
0
790
0
757
0
709
0

36 228
52
0
804
0
771
0
722
0

37 423
53
0
819
0
785
0
736
0

SUMMA INTÄKTER

34 269

35 143

36 265

37 379

38 577

39 816

7 400
3 500

2 100
3 500

2 142
3 570

2 185
3 641

2 229
3 714

2 283
3 869

10 900

5 600

5 712

5 826

5 943

6 152

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 357
1 061
751
1 082
977
4 940
164
3 370
1 569

3 425
1 082
766
1 103
996
5 041
168
3 438
1 601

3 493
1 154
782
1 126
1 016
5 144
171
3 507
1 633

3 563
1 176
797
1 148
1 036
5 250
174
3 577
1 665

3 634
1 230
813
1 171
1 057
5 357
178
3 648
1 699

16 527

17 273

17 620

18 025

18 387

18 788

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

27 899

23 345

23 804

24 323

24 802

25 411

6 370

11 798

12 460

13 055

13 775

14 404

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Övriga förvaltningsintäkter netto

0

0

0

0

0

0

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

BRUTTORESULTAT

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

0
3 751

0
4 500

0
4 696

0
4 840

0
4 928

0
4 616

Summa finansnetto

-3 751

-4 500

-4 696

-4 840

-4 928

-4 616

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Summa investering fastighet

18 587

0

0

0

0

0

Tkr
HYRESINTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER
DRIFTNETTO

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT
Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Balansräkning
FRIBO

Budget och prognos 2016-2020 151108

Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

70 102
9 477
6 710

84 140
0
9 477
6 325

79 591
0
9 477
5 940

75 042
0
9 477
5 555

70 493
0
9 477
5 170

65 944
0
9 477
4 785

61 395
0
9 477
4 400

Summa fastigheter

86 289

99 942

95 008

90 074

85 140

80 206

75 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

174 665

188 385

183 518

178 651

173 784

168 917

164 050

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 570

4 631

4 631

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

0
19 345

0
16 698

0
18 728

0
21 226

0
24 174

0
27 755

0
32 276

SUMMA EGET KAPITAL

19 345

16 698

18 728

21 226

24 174

27 755

32 276

0

0

0

0

0

0

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

0
40

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

SUMMA AVSÄTTNINGAR

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

160 200

152 836

145 021

136 573

127 184

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta
Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

Nyckeltal
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

131 645

136 579

141 513

146 447

151 381

156 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

11,8
5,1

13,1
5,4

14,5
5,6

16,2
5,9

18,0
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

10
48

12
50

14
53

16
55

19
58

-14,69
-1,68

11,46
1,24

12,50
1,45

12,99
1,63

13,79
1,87

15,06
2,23

167
72

169
69

170
66

170
63

170
59

169
55

14

1 824

1 941

2 054

2 212

2 447

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

914
-0,3
476
0,0
460
149
314
11 798

944
-0,3
485
0,0
469
152
332
12 460

975
-0,1
494
0,0
480
155
348
13 055

1 007
-0,1
503
0,0
489
158
367
13 775

1 040
-0,1
512
0,0
500
164
383
14 404

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

34
2 031
2 031

34
2 498
2 498

35
2 948
2 948

36
3 581
3 581

36
4 522
4 522

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,47
2,75
0,72

3,92
3,00
0,92

4,37
3,25
1,12

4,90
3,50
1,40

5,42
3,50
1,92

10,0
29

8,6
145

7,2
153

6,0
161

4,9
173

3,9
198

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %

Verksamhetsplan & budget 2016
Inklusive av styrelsen önskad investering i
bostadsområdet Karlsberg
Övriga förutsättningar samma som den andra budgeten

Fristadbostäder AB
Med flerårsprognos t o m 2020

Resultaträkning
FRIBO

Budget och prognos 2016-2020 151108

Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

36 288
100
0
930
0
790
0
684
0

37 404
100
0
945
0
805
0
696
0

38 556
51
0
961
0
823
0
709
0

39 747
52
0
977
0
838
0
722
0

40 977
53
0
994
0
853
0
736
0

SUMMA INTÄKTER

34 269

38 792

39 950

41 101

42 337

43 613

7 400
3 500

2 300
3 800

2 344
3 876

2 389
3 954

2 435
4 033

2 491
4 193

10 900

6 100

6 220

6 342

6 467

6 684

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 457
1 161
1 001
1 152
1 037
4 940
194
3 390
1 604

3 526
1 183
1 019
1 174
1 057
5 041
198
3 458
1 636

3 595
1 256
1 037
1 197
1 077
5 144
202
3 527
1 668

3 666
1 279
1 055
1 220
1 098
5 250
205
3 597
1 701

3 738
1 334
1 073
1 244
1 120
5 357
209
3 669
1 735

16 527

17 938

18 292

18 703

19 072

19 480

450
22

508
22

508
22

508
22

508
22

508
22

27 899

24 568

25 042

25 576

26 069

26 694

6 370

14 224

14 908

15 525

16 267

16 919

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Övriga förvaltningsintäkter netto

0

0

0

0

0

0

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

0
4 549
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

6 067

6 067

6 067

6 067

6 067

BRUTTORESULTAT

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

0
3 751

0
5 024

0
5 819

0
6 014

0
6 147

0
5 789

Summa finansnetto

-3 751

-5 024

-5 819

-6 014

-6 147

-5 789

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

40 000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Summa investering fastighet

18 587

40 000

0

0

0

0

Tkr
HYRESINTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER
DRIFTNETTO

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT
Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Balansräkning
FRIBO
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Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

70 102
9 477
6 710

84 140
0
9 477
6 325

118 791
0
9 477
5 940

113 442
0
9 477
5 555

108 093
0
9 477
5 170

102 744
0
9 477
4 785

97 395
0
9 477
4 400

Summa fastigheter

86 289

99 942

134 208

128 474

122 740

117 006

111 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

174 665

188 385

222 718

217 051

211 384

205 717

200 050

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 570

4 631

4 630

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

0
19 345

0
16 698

0
19 831

0
22 853

0
26 297

0
30 350

0
35 412

SUMMA EGET KAPITAL

19 345

16 698

19 831

22 853

26 297

30 350

35 412

0

0

0

0

0

0

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

0
40

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

SUMMA AVSÄTTNINGAR

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

198 298

189 609

180 498

170 778

160 048

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta
Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

Nyckeltal
FRIBO
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Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

231 587

271 587

271 587

271 587

271 587

271 587

131 645

137 379

143 113

148 847

154 581

160 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

14,2
5,2

11,1
5,5

12,1
5,7

13,3
6,0

14,5
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

9
43

10
45

12
48

14
51

17
54

-14,69
-1,68

17,15
1,89

14,16
1,72

14,01
1,85

14,31
2,05

15,40
2,40

167
72

148
73

148
70

147
66

146
63

144
59

14

23

2 272

2 378

2 530

2 782

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

921
-0,3
527
0,0
436
148
346
14 224

949
-0,3
536
0,0
444
151
362
14 908

979
-0,1
545
0,0
454
154
377
15 525

1 009
-0,1
554
0,0
463
157
395
16 267

1 040
-0,1
563
0,0
473
162
411
16 919

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

37
3 133
3 133

37
3 022
3 022

38
3 444
3 444

38
4 053
4 053

39
5 062
5 062

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,59
2,75
0,84

3,99
3,00
0,99

4,38
3,25
1,13

4,85
3,50
1,35

5,30
3,50
1,80

10,0
29

10,0
162

8,3
152

6,9
157

5,6
166

4,5
187

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %

Kommentarer till 2016 års budget
Vid styrelsemöte i Inkubatorn i Borås AB den 23 oktober 2015 beslutades att anta den av VD
föreslagna budgeten för 2016.

Sedan jag rekryterades som VD till Inkubatorn vid årsskiftet 2010 har vi erhållit ekonomisk stöd från
en rad olika finansiärer. Under de senaste åren har det dock skett förändringar hos flera av dessa
tidigare finansiärer, vilket påverkar vår möjlighet att ansöka om medel för att bedriva
inkubatorverksamhet. Vi har heller aldrig kunnat finansiera hela vår budget vilket medfört att vi till
viss del behövt driva verksamheten med en ”fot på bromsen”.
Nedan ges en kort översikt av de finansiärer som i huvudsak finansierar Inkubatorns verksamhet
under 2016, med en kort kommentar.
Västra Götalandsregionen
VGR har varit Inkubatorns största finansiär sedan 2006 och för 2016 har de beviljat ett driftsbidrag
om 3 MSEK. Vi har väldigt goda relationer med VGR:s tjänstemän och har ingen anledning att tro att
deras stöd skall minska i närtid.
Högskolan i Borås
Högskolan har sedan jag rekryterades bidragit till verksamheten ekonomiskt. Under 2010-2011
bekostade Högskolan del av den lokal vi verkade i på Olofholmsgatan, och sedan flytten till
Navet/Simonsland 2011 har vi årligen fakturerat dem 1,1 MSEK. Vi har goda relationer med
högskolan och de ser oss som en väldigt viktig del i Textile Fashion Center, framför allt kopplat till
utvecklingen av Science Park Borås.
VINNOVA
Vinnova har tidigare varit en finansiär av Inkubatorns affärsområde ModeInkubatorn med 1,1 MSEK
per år under 2012 och 2013. Detta stöd upphörde 2013.
VINNOVA har nu beslutat att finansiera oss med 1,2 MSEK/år under 2016 och 2017. Dessa medel får
dock ej användas för drift av ModeInkubatorn, utan avser arbetet med att utveckla teknikbaserade
start-ups.
Borås Stad
Sedan den 1/1 2012 har Borås Stad varit ägare till Inkubatorn i Borås. I syfte att stötta verksamheten
ekonomiskt och säkra vår långsiktiga drift har Borås Stad givit oss en sk förlustgaranti, dvs de täcker
vårt underskott, främst genom ett driftbidrag på 600 000 kr. 2015 är första gången vi behöver
överskrida detta tänkta tak.
Nedan ges en kort översikt av de finansiärer som tidigare varit betydande finansiärer, men som av
olika anledningar inte längre medverkar till vår finansiering.
Sjuhärads Kommunalförbund / Boråsregionen
Historiskt har Kommunalförbundet varit en väldigt viktig finansiär av Inkubatorns verksamhet, men
under 2014 fattades beslutet att de inte längre skall bevilja, vad de benämner ”driftsfinansiering”. I

stället kan man söka finansiering för specifika projekt så då måste ligga utanför företagets ordinarie
kärnverksamhet.
Tillväxtverket
Tidigare var Tillvästverket en stor och viktig finansiär av Inkubatorns verksamhet, men sedan 2012
har vi inte erhållit ekonomiskt stöd från dem. De har tagit ett liknade beslut som
Kommunalförbundet, dvs att bara bevilja finansiering till projekt.
Innovationsbron
Innovationsbron var tidigare en viktig partner och finansiär av Inkubatorn. Vi erhöll ett årligt stöd om
1 MSEK/år. Innovationsbron avvecklades under 2013 och således finns inget stöd att söka.
ALMI
ALMI finansierade oss med 1 MSEK under 2014. Detta har upphört då ALMI inte längre får ge
verksamhetsstöd till Inkubatorer.
Med anledning av ovan kan jag bara konstatera att förutsättningarna att finansiera Inkubatorns
verksamhet har väsentligt förändrats under de senaste tre åren. Jag ser i dagsläget heller inga andra
möjliga finansiärer, med mindre än att vi förändrar verksamhetens innehåll och riktning. Styrelsen
har heller inte gett mig den uppgiften. Det skall även påpekas att vi inför 2016 sökt medel från både
Kommunalförbundet och Tillväxtverket, men att jag bedömer utsikterna som små att erhålla dessa
då de avslogs för 2015.
Sammantaget har detta lett till att styrelsen i budget 2016 ber Borås Stad att öka sitt anslag till
verksamheten genom att bevilja Inkubatorn att ekonomiskt stöd om 2 MSEK under 2016.

Borås den 5 november 2015

Henrik Jansson
VD, Inkubatorn i Borås AB

Bifogat ligger Verksamhetsplan inkl. Budget för 2016.

En inkubator i världsklass
Verksamhetsplan 2016

Inkubatorn i Borås AB
Henrik Jansson, VD

Verksamhetsidé
Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva* företag och bidra till
ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag
ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

Inkubatorn i Borås är marknadskompletterande
Inkubatorn konkurrerar inte med befintliga företag inom affärsutveckling då våra kunder
initialt har liten eller ingen betalningsförmåga.

Inkubatorn i Borås är en kommersiell verksamhet utan
vinstintresse
Inkubatorn skall inte generera vinst till ägarna. Avkastning till ägare och finansiärer sker
genom att kundföretagen, över tid genererar skattemedel som överstiger Inkubatorns
kostnader, som i huvudsak finansieras av olika offentliga aktörer. Om Inkubatorn, till
följd av investeringar i kundföretag, genererar vinst skall denna återinvesteras i
verksamheten.

Likt Wolfgang Pichler…

…förbereder vi våra kunder inför deras utmaningar. Vi stöttar dem längs vägen och ger dem
både näring och väsentlig information, när det behövs. Vi hjälper dem att utvärdera
resultatet av deras ansträngningar och förbättrar de delar som kan bli bättre inför nästa
utmaning. Vi delar deras engagemang och vi stöttar dem när det går tungt. Vi delar deras
glädje när de når framgång och deras besvikelse i motgång. Våra kunders framgång är helt
enkelt vår framgång!

Affärsidé
Inkubatorn erbjuder innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

Erbjudande
Inkubatorn erbjuder stöd inom områdena Sälj/Marknad, Produkt/Tjänst,
Organisation/Struktur, Ekonomi/Finansiering samt Hållbarhet*
Inkubatorns erbjudande omfattar bland annat följande:
 Affärsutveckling - En kvalitetssäkrad process* med affärsmodellering, målsättning,
strategi(er), projektplanering och uppföljning, anpassad till varje deltagare.
 Individuell affärsutveckling - En personlig affärsutvecklare som med stort
engagemang ger stöd och inspiration, i snitt 160 timmar per år.
 Kontor – 1 600 kvadratmeter kontor och mötesrum i Textile Fashion Center med
tillhörande kontorstjänster.
 Finansiering – Tillgång till, och förberedelse för kontakt med offentliga och privata
finansiärer, inklusive Ink Invest som endast investerar i bolag som blir, är eller har
varit kunder till Inkubatorn.

 Marknadsföring – Via Inkubatorns marknadskanaler och med stöd av Inkubatorns
kommunikatör.
 Struktur – Vi stöttar med bolagsformalia och etablering av arbetsrutiner etc.
 Organisation – Organisationsutveckling, resursförsörjning och rekryteringsstöd, inkl.
hållbarhetsperspektivet
 Styrelsestöd - Vi organiserar, strukturerar samt deltar i styrelsearbetet.
 Nätverk – Omfattande nätverk med specifik marknadskompetens och kontakter,
särskilt inom Textil- och Modeindustrin.
 Evenemang - Träffar, tävlingar, utbildningar och seminarier.
 Specialistkompetens - inom bl.a. textil, juridik, ekonomi, IT, IP via Inkubatorns
partners.
 Prototype Factory – Egen systudio, samt tillgång till lab och komplett textilverkstad i
Textile Fashion Center för snabb prototyptillverkning.
Under den tid företaget deltar i Inkubatorprocessen skall det hinna färdigställa den initiala
produktutvecklingen, skapa en initial organisation med bra kompetensbredd, lansera
produkten på minst en marknad samt skapa positivt kassaflöde (alternativt ha varaktig
finansiering). Vidare skall bolaget ha en tydlig tillväxtstrategi genom vilken bolaget klarar att
växa på egen hand.

Segmentering: Målgrupp (för vem)
Drivande innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag som söker en partner
för att utveckla sin affärsidé eller sitt företag i syfte att nå snabb kommersiell
marknadsetablering på en marknad med tillväxtpotential.
INK: Dessa människor finns i nätverken kring Högskolan i Borås, Smart Textiles, Drivhuset,
IUC, Connect, Almi, Marketplace Borås, banker, redovisningsbyråer, partners, SP,
näringslivskontoren i Sjuhärad, Västsvenska Handelskammaren, Borås Industri och
Handelsklubb, samt i det omgivande näringslivet i regionen.
ModeINK: Utöver ovan nätverk finns dessa människor främst i nätverken krig
Textilhögskolan, Beckmans Designhögskola, Marketplace Borås, Swedish Fashion
Council, ASFB, Swedish Fashion Talent, Show up Fashion Award, Fresh Fish, Proteko,
Modemässor m fl.

Positionering: Bilden av oss (hur)
Inkubatorn i Borås positionerar sig som den mest värdeskapande affärsutvecklingspartnern i
Sjuhärad, och nationellt inom områdena Teknisk Textil och Mode.

Genom att kommunicera goda exempel, tillgång till utvecklingskapital, erfarna
affärsutvecklare, nödvändig infrastruktur samt ett omfattande nätverk inom framförallt
Teknisk Textil och Mode, är målsättningen att bli ”top-of-mind” hos vår målgrupp. Våra
varumärken och erbjudande skall vara både välkända och erkända!
Medan INK i första hand arbetar regionalt, utgör ModeINK en nationell plattform för
entreprenörer och företagare inom design och mode.

Strategi i korthet
Inkubatorn i Borås skall:








attrahera drivande företagare
erbjuda kvalificerad affärsutveckling genom kompetent personal
erbjuda tillgång till utvecklingskapital såsom bidrag, lån och ägarkapital
erbjuda expertkompetens via utvalda partners
vara Sveriges ledande Inkubator inom Teknisk Textil och Mode
samverka och samarbeta med omgivande nätverk
tydligt kommunicera uppnådda resultat

Inkubatorns stöd till sina kunder skall vara långsiktigt, vilket innebär att vi gärna ser att
samarbetet med våra kunder sträcker sig över flera år.
I syfte att kunna erbjuda ovan, måste inkubatorn aktivt arbeta för att säkra både
varaktig finansiering och kompetens.

Kvalitetssäkrad process

Resultatmål 2016 INK
Inflöde

MODEINK

100

70

Möta

30

35

Skissa

6

6

Exit

3

3

Urvalskriterier
Teamet

Affärscaset

Driven entreprenör!

Tydligt definierad och realiserbar affärsidé

Team om minst två personer

Nytt, väsentligt bättre erbjudande

Kund- och marknadsinriktade

Kundnytta skall kunna verifieras och kvantifieras

Relevant erfarenhet

Konkurrensfördel över tid

Eget ekonomiskt risktagande

Skalbart

Avstämning minst 1 gång/mån

Realistisk projektplan och likviditetsbudget
Kapitalbehovet definierat

Inkubatorns alumniföretag
 skall fem år efter exit kunna
omsätta minst 20 MSEK och ha
minst åtta anställda.


 betalar skatter och sociala avgifter
som ger mångfaldig avkastning på
de offentliga medel som investeras
i Inkubatorns verksamhet

Inkubatorns framgång mäts genom följande KPI:er





Antal bolag som har exiterats ur inkubatorsprocessen
Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med
Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med
Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med

*Definitioner
Vår vision, ”En inkubator i världsklass”, innebär för oss att vi varje år skall examinera minst 6
företag ur vår affärsutvecklingsprocess som skall ha potential att fem år senare omsätta
minst 20 MSEK och ha minst åtta anställda.
”Kunskapsintensiva företag” skapar nytta genom att använda medarbetares kunskap för att
lösa kunders problem, där just problemet och levererad kundnytta är i fokus. Prissättningen
av dessa företags tjänster och produkter är värdebaserad, inte kostnads- eller tidsbaserade.
Med ”Hållbarhet” avser vi ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Med ”Kvalitetssäkrad process” menar vi att det finns tydliga milstolpar kopplad till varje
processteg som säkerställer utvecklingen i varje kundföretag.
”Skalbara företag” karaktäriseras av att de antingen har en affärsmodell där intäkterna ökar
oproportionellt mycket i förhållande till kostnaden när bolaget växer, eller har en
tillverkningsprocess där marginalkostnaden för ytterligare producerade produkter minskar
drastiskt i takt med produktionsökning (vanligast inom mjukvaruföretag).

Budget

Inkubatorn i Borås
En del av Borås Stad
Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Rörelsens intäkter
Västra Götalandsregionen
Borås Stad
Vinnova

Övriga fakturerade intäkter

3 182 726 kr
600 000 kr
1 310 351 kr
1 100 000 kr
1 144 501 kr
0 kr
0 kr
0 kr
910 867 kr

3 200 000 kr
600 000 kr
1 000 000 kr
1 100 000 kr
1 200 000 kr
900 000 kr
100 000 kr
0 kr
1 019 000 kr

2 900 000 kr
600 000 kr
1 000 000 kr
1 100 000 kr
600 000 kr
0 kr
0 kr
365 000 kr
1 019 000 kr

3 000 000 kr
2 000 000 kr
1 200 000 kr
1 100 000 kr
935 000 kr
0 kr
100 000 kr
250 000 kr
1 214 200 kr

Summa intäkter

8 248 445 kr

9 119 000 kr

7 584 000 kr

9 799 200 kr

Högskolan i Borås
Borås Regionen
Tillväxtverket
Sparbanksstiftelsen
Borås Science Park

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Lokal- o fastighetskostnader
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel och resor
Reklam, PR och övriga försäljningskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Tele och post
Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader
Konsultkostnader
Övriga externa tjänster och kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

-

- 2 235 000 kr -

-

2 165 932 kr
213 055 kr
294 116 kr
321 255 kr
- kr
96 029 kr
107 589 kr
165 446 kr
405 588 kr
4 672 978 kr
24 800 kr
150 000 kr

Summa kostnader

-

8 616 788 kr - 9 116 609 kr -

Rörelseresultat

-

Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter fin. intäkter och kostnader

-

237 000 kr -

-

380 500 kr -

-

271 468 kr -

-

90 000 kr -

-

120 000 kr -

-

185 000 kr -

-

317 000 kr -

- 5 260 641 kr -

-

368 343 kr
1 100 182 kr

-

kr

760 514 kr 28 675 kr

20 000 kr -

2 391 kr - kr
1 000 kr 1 391 kr -

2 142 391 kr -

200 000 kr
249 947 kr
190 000 kr
- kr
70 000 kr
120 000 kr
243 047 kr
319 169 kr
4 348 000 kr
25 000 kr

-

2 255 000 kr
252 000 kr
451 500 kr
190 000 kr
80 000 kr
92 000 kr
140 000 kr
230 000 kr
583 000 kr
5 456 761 kr
20 000 kr

7 907 554 kr - 9 750 261 kr
323 554 kr

48 939 kr

2 000 kr
1 000 kr
322 554 kr

- kr
48 939 kr
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BOLAGETS MÅL OCH VERKSAMHET
BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift
att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort
med gott värdskap.
Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

Mål med verksamheten
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism,
möten och evenemang. Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med
att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och
kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:
- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäringen, turister och andra
gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Partnerskapet BoråsBorås
Bolaget vilar på det partnerskap mellan Borås Stad och föreningen Borås Näringsliv. Partnerskapet
som startade 2006 har samma usprungsmål idag som då; Att Borås skall bli attraktivare och en
bättre plats att Bo, Arbeta och Studera, och Besöka. Det gemensamt ägda bolaget BoråsBorås TME
AB har hand om besöksperspektivet till staden och de andra frågorna aktiveras och samtalas om
på SamRådsArenan. Möten där politiker och tjänstemännen tillsammans med företrädare för
näringslivet ses 3-4 gånger per år i syfte att få helhetsbild över framtidsfrågor som är viktiga för
stadens utveckling.
Partnerskapet bjuder också in till ERFA möten, för kommunala tjänstemän och medlemmar i
föreningen att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Partnerskapet arrangerar även
Stadshusmiddag där Gullsaxarna® delas ut. Alla ovan aktiviteter projektleds av personal på
BoråsBorås TME AB.

Stadsutveckling
Bolaget har sedan 2014 resurser för att samordna och driva stadsutvecklingsfrågor i staden. Under
partnerskapet kommer under 2016 även ett arbete ”Borås växer” behöva administreras. Det arbete
syftar till att få en gemensam bild och karta hur vi skall utveckla ”innerstaden” med handel och
boende. För partnerskapet kommer under 2016 även ”Studenstad Borås” och ”Borås 400 års
jubileum år 2021” att pöbörjas sin projektledning hos bolaget.
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Arbetsmodell
Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antingen är ett
besöksmål eller en attraktion, det kan vara ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall
genomföras i Borås, eller det finns en person som vill stå värd för ett möte/kongress.
Bedömningen av bolagets insats i respektive projekt beror på hur mycket besökare som förväntas
komma till Borås och/eller mediaeffekten av det. Det ena ökar TEM (Turistekonomisk effekt) och
det andra ryktet och omvärldens bild av Borås.
Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja denna aktör med fokus på att det
leder till fler besökare och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelse;
ökade turistekonomisk effekt samt att de upplever Borås som attraktiv plats och får ett bra
bemötande.
Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering, paketering av stadens innehåll och
att detta marknadsförs i olika kanaler, bland annat i Borås Turistbyrå och boras.com, som vi
själva äger och styr. Andra kanaler kan vara annonser, skyltreklam, trycksaker och distribution av
dessa.
Borås Convention Bureau är en del av bolaget och arbetar aktivt med att få kongresser till Borås.
Dessa möten cirkulerar ofta i Sverige och finns inom högskolevärlden, läkar- och vårdområdena,
de kommunala och politiska förbunden och inom forskning. För att de skall bli aktuellt att dessa
kongresser och möten förläggs i Borås behövs ett modernt och funktionellt möteshus. Ledtiderna
är långa på införsäljningen, ofta 3-5 år från beslut till genomförande. Idag fokuserar Borås
Convention Bureau bara på kongresser, men vi behöver bredda vårt arbete med möten kring
”Vi möts i Borås” som även är den första punkten i Borås Stads vision 2025.

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås Kongresscenter AB vars uppgift är att bevaka husets funktion
och flöde samt att hitta bäst lämpade driftsoperatör.

Utmaningar 2016
Övergripande målet för verksamheten under kommande år är att utöka samarbete och
samverkan med de aktörer och verksamheter som är besöksanledningar till Borås, samt utveckla
värdskapet till de som besöker Borås.
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Driftsbudget 2016 – jmfr. resultat 2014 samt budget och prognos 2015

BoråsBorås TME AB inkl dotterbolag
Borås Kongresscenter AB
Rörelsens intäkter
BoråsBorås Näringslivs ek. förening
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter:

Utfall
2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

1 480 000
100 000
4 100 829
5 680 829

1 100 000
100 000
850 000
2 050 000

1 100 000
100 000
2 153 843
3 353 843

900 000
100 000
835 000
1 835 000

Rörelsens kostnader
Inköpskostnader
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga kostnader
Projektkostnader
Borås Kongresscenter AB
Summa rörelsekostnader:

2 411 084
9 223 004
726 000
2 530 411
6 226 845

350 000
8 730 000
760 000
2 300 000
5 660 000

1 225 014
9 570 123
776 000
1 730 211
6 685 300

21 117 344

17 800 000

19 986 648

900 000
9 608 000
790 000
2 200 000
4 587 000
1 500 000
19 585 000

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar:
Rörelseresultat efter avskrivningar
Räntekostnader:
Resultat efter finansiella kostnader

15 436 515
195 643
15 632 158
112 201
15 744 359

15 750 000
200 000
15 950 000
150 000
16 100 000

16 632 805
233 195
16 866 000
42 000
16 908 000

17 750 000
250 000
18 000 000
60 000
18 060 000

Finansiering
Finansiering av bolaget sker genom Borås Stad med ett koncernbidrag inom Borås Stadshus AB.
Budgetförslaget för år 2016 är ett koncernbidrag på 18 060 000 kr samt 900 000 kr som erhålls av
BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening.

Borås Kongresscenter AB
Samtliga kostnader i dotterbolaget kommer att tas löpande i BoråsBorås TME AB och beräknas
enligt budget 2016 uppgå till totalt 1 500 000 kr. I prognos 2015 ingår dotterbolagets kostnader,
som totalt beräknas uppgå till 1 100 000 kr. Dotterbolagets kostnader är inte med i bolagets budget
för 2015.

Investeringsbehov
Inga nya investeringar planeras under 2016.

Kreditlimit
Idag har BoråsBorås TME AB en kreditlimit på koncernbanken på 20 mkr. Önskad total kreditlimit
för år 2016 är att öka till 22 mkr. Detta för att täcka de första månaderna innan koncernbidraget
betalas ut.
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BOLAGETS ROLL OCH VERKSAMHET
BOLAGSORDNING
SYFTET MED BOLAGET
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det centrum som skapas för vetenskap, kultur,
innovation och handel där förutsättningarna ska ges för olika aktörer att utveckla verksamheter
inom dessa områden och där samordning skall befrämjas mellan näringslivet, staden och
högskolan. Syftet är att stärka innovationsmiljön i Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse
och företagsutveckling främst inom textil och mode, men även inom andra områden.
BOLAGETS VERKSAMHET
Bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i Simonsland genom att
ansvara för administration, service och infrastruktur, de gemensamma funktionerna,
marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” samt samordna de verksamheter
inom vetenskap, kultur, innovation och handel som bedrivs i Simonsland.
VERKSAMHETSMODELL
Bolaget äger och driver varumärket Textile Fashion Center®. Styrelsen är sammansatt av
representanter från stad, högskola, region och näringsliv för att på strategisk nivå arbeta med att
skapa tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i regionen, genom att stödja verksamheterna i
Textile Fashion Center® mot följande målgrupper; Besökare, Näringsliv, Kompetens och
Innovation.
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2016 BUDGET
Bolagets kostnadsposter innehåller till största del hyra för publika kommunikationsytor och
kostnader förenat med skötsel av dessa. Bolaget står för information och värdskap till alla
besökare, driver och utvecklar varumärket Textile Fashion Center® och dess marknadsföring.

    

Utfall  2014   Budget  2015   Prognos  2015  

Intäkter:  

Budget  2016  

1  890  011  

3  800  000  

1  550  000  

1  640  000  

-640  513  

0  

-850  000  

-700  000  

1  249  498  

3  800  000  

700  000  

940  000  

-1  654  427  

-3  000  000  

-1  753  545  

-3  350  000  

-133  172  

  

-306  400  

0  

Hyreskostnader:  

-4  563  948  

  

-4  850  000  

-4  400  000  

Övriga    kostnader  

-2  307  447  

-8  207  000  

-1  466  598  

-1  460  000  

Kostnader  totalt  

-8  658  994  

-11  207  000  

-8  376  543  

-9  210  000  

Ack  rörelse  resultat  

-7  409  496  

-7  407  000  

-7  676  543  

-8  270  000  

-300  794  

-400  000  

-377  554  

-380  000  

-7  710  290  

-7  807  000  

-8  054  097  

-8  650  000  

-73  528  

-200  000  

-32  890  

-50  000  

-7  783  818  

-8  007  000  

-8  086  987  

-8  700  000  

7  778  000  

  

Inköpskostnader:  
Intäkter  netto  
Personalkostnader  
Inhyrd  personal  

Avskrivningar  inventarier    
Beräknat  resultat  efter  avskrivningar  
Finansiella  kostnader  (ränta  internbanken)  
Beräknat  resultat:  
Koncernbidrag  

VGR BIDRAG
Det från 2015 beviljade bidraget från VGR är förlängt till 2016-06-30 och kan påverka budgeten
med en intäkt på max 2	
  000	
  000 kr. Dessa förenas med kostnader. Vid budgetinlämning (nov 2015)
är detta inte med i budgeten, varken som intäkt eller kostnad.
KREDITLIMIT
Idag har Borås Stad Textile Fashion Center AB en kreditlimit på koncernbanken på 15 mkr.
Önskad total kreditlimit för år 2016 är att stå kvar på samma kreditlimit.
FINANSIERING
Finansiering av bolaget sker genom Borås Stad med ett koncernbidrag inom Borås Stadshus AB.
Budgetförslaget för 2016 är ett koncernbidrag på 8	
  700	
  000 kr.
INVESTERINGSBEHOV
Inga nya investeringar planeras under 2016.
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Sven Liljegren, 033/44 20 33

2015-12-08

AB Bostäders verksamhetsplan för 2016-2018
AB Bostäders roll i staden
AB Bostäder i Borås fortsätter att vara en viktig aktör för Borås Stad och dess
utveckling. Under detta år har 57 lägenheter blivit inflyttningsklara på Ringargatan,
Brämhult. Vi hade i september och oktober inflyttning i 60 nya studentlägenheter i
Spinnaren på Norrby. I november blir ytterligare 36 nyproducerade lägenheter klara
på Tunnlandsgatan, Hässleholmen.
Under nästa år har vi inflyttning i ytterligare 35 lägenheter på Tunnlandsgatan.
Senare under våren blir det inflyttning i de 11 radhus vi håller på att färdigställa på
Ringargatan. Efter detta är orderböckerna tomma. Vi hade hoppats få markanvisning
på Dammsvedjan, men det uppdraget gick till en annan aktör.
Vi har för att stärka upp vår balansräkning och för att få ett ökat eget kapital slutfört
vår del av försäljningsprocessen för tre kvarter omfattande fastigheter med 911
lägenheter. Försäljningen innebär att bolaget gör en reavinst på drygt 350 mkr.
Försäljningen skall möjliggöra att vi i framtiden ska kunna gå investera i fler
nybyggnationer.
Ett led i detta är att vi har för avsikt att gå in som delägare i Fastighets AB Viskaholm.
Bolaget äger området som tidigare varit Borås Wäfveris huvudkontor och Riksbyggen
köpte området tidigare i höstas av Sten & Ström.
Vi arbetar med flera andra förslag för att åstadkomma flera nybyggnationer. Under
hösten hoppas vi kunna presentera ett av dessa.
En stor del av Borås stads befolkningsökning hamnar hos oss. Trycket på fler
bostäder ökar och vi ser att befolkningen ökar mer i våra områden än genomsnittet i
Borås. Nyproduktionen av hyresrätter ska förhoppningsvis skapa flyttkedjor, så att
både fler kan komma ut på bostadsmarknaden men även att trångboddheten i vissa
stadsdelar kan minskas.
För att vi ska kunna spela en ännu större roll i utvecklingen av Borås behöver vi
ytterligare mark att bygga på. När beslut om dragningen av Götalandsbanan
föreligger, kan det innebära att vissa områden kan detaljplaneras. Vi har för avsikt att
vara med där.

Underhåll
Bolaget har under hela 2000-talet haft en ambition att öka fastighetsunderhållet. År
1999 gjorde vi underhåll för 38,5 mkr och i år 2013 uppgick underhållet till 89 mkr.
Vi har därefter bytt redovisningsmodell vilket innebär att det blir svårt att jämföra
bakåt i tiden. Vi har dock fortfarande ett stort underhållsbehov, men de många åren
med prioriteringar inom underhållet har lättat på situationen.
Inför detta år fick vi en hyreshöjning på 0,5 procent från den 1 januari. Höjningen var
en följd av en två-årsuppgörelse för 2014 och 2015. Inför nästa år vänta återigen
svåra förhandlingar. Hyresgästföreningen har i olika uttalanden sagt att det inte
behövs några höjningar av hyran. Vi ser att vi har kostnadsökningar även inför 2016,
inte minst stiger kostnaden för vatten de närmaste åren.

Utvecklingen av företagets ekonomi
Vi har under de senaste åren investerat kraftigt. Vi har haft en relativ hög takt på
nyproduktionen och vi har genomfört flera olika standardhöjningar, vilket innebär
ökade kostnader för avskrivningar.
Den nya redovisningsmodellen med komponentavskrivningar har förändrat en hel del
för oss. Mycket av det som tidigare benämndes underhåll och kom med i
resultaträkningen, hamnar nu som investeringar. Kortsiktigt skapar det ett utrymme i
resultaträkningen, men med vår historia med mycket outhyrt senast på 90-talet, har
gjort att vi haft för låga avskrivningar.
Med låga avskrivningar historiskt har vi höga värden kvar, även på de komponenter
vi byter ut. Detta innebär att vi numera redovisar utrangeringskostnader.
Våra standardhöjande åtgärder genererar höjda hyror och är ett bra tillskott till
resultatet. Samtidigt innebär åtgärderna ökade avskrivningar men även ökade
räntekostnader, om vi inte kan finansiera åtgärderna via kassaflödet.
Vi behöver bygga upp en resultaträkning som är betydligt bättre än dagens.
Försäljningen av tre kvarter på Hässleholmen och Sjöbo minskar förutsättningarna att
kortsiktigt höja resultatet.
Vi byter också organisation till ännu mer kundorienterad sådan. Detta innebär att vi
behöver utöka vår personalstyrka under nästa år. Det underlättar inte vårt arbete
med att förbättra resultaträkningen.
I budgeten för 2016 har vi därför ett lägre resultatmål än vad vi bör ha. Vi har ett
resultat på 20 mkr före utrangeringskostnader, som beräknas till 6,3 mkr. Långsiktigt
behöver vi fördubbla vårt resultat före utrangeringskostnader och skatt.
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Prioriterade uppgifter under 2016
I den vision som vi tog fram under 2013 och som följer stadens vision 2025, har vi
som övergripande mål ”Det bästa boendet för Boråsarna!”.
Vi har därför satt upp som mål under den kommande treårsperioden att öka vårt
serviceindex med tre procentenheter, varav 0,8 under 2016. Vi vill utveckla våra
digitala mötesplatser under perioden och har som mål att utveckla en ny varje år
under den kommande treårsperioden.
Vi kommer att arbeta med att utveckla ledarskapet under kommande år. Vi kommer
under 2016 att arbeta med en åtgärdsplan med anledning av resultaten i den
undersökning av den psykosociala arbetsmiljön som görs nu. Vi ska ta fram
kompetensplan för samtlig personal, det arbetet skall intensifieras under 2016.
Vi skall under året definiera vilka driftnetton vi ska ha, både på företagsnivå och på
olika områden.
Under 2014 startade vi upp ett framgångsrikt arbete med stadsodlingar. Vi har haft
ett fortsatt stort intresse bland våra hyresgäster och vi kunde under detta år öppna
ytterligare ett område på Norrby. Vi kommer att fortsätta detta arbete under 2016.
Vi genomförde under slutet av 2013 en organisationsförändring, där vi delade in oss i
fyra områden. Vi försökte i vår nya organisation komma närmre vår kund och att
renodla vissa kundtjänster. Vi går nu in i en ny organisation med ökat kundfokus och
även inom de sociala hållbarhetsfrågorna förstärker vi. Det innebär att trots att vi
sälja av en stor del av beståndet, så ökar vi personalstyrkan.
Vi har inget dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi har som mål att under
2016 påbörja arbetet med detta, med mål att kunna certifiera oss under den kommande
treårsperioden.
Vi har under flera år arbetat med badrumsrenoveringar samtidigt som vi genomfört
stambyten. Vi har nu kommit så långt, att vi har klarat av våra avloppsstammar under
2016. Det ger oss möjlighet att öka kundernas valmöjlighet, både vad gäller standarden
på badrum men även erbjuda möjlighet till standardhöjningar av köken.

Planering 2017-2018
Vår inriktning under perioden är det fortsatta arbetet i enlighet med vår vision. De tre
målområdena i vår vision är kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Våra mål för perioden bygger på dessa målområden.
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Vi kommer att studera möjligheterna till ytterligare nyproduktion i Borås. Vi är
intresserade av att vara med och utveckla regementsstaden. Vi är också öppna för
byggnation i andra delar av staden, om det finns lämplig mark. Vi kommer även att se
över möjligheterna till förtätning i våra egna områden.
Vi går in som delägare i Fastighets AB Viskaholm, det bolag som äger väveribolagets
gamla lokaler centralt i Borås. Vi har höga ambitioner att tillsammans med Riksbyggen
utveckla detta centrala område.
En förutsättning för fortsatt nyproduktion är att vi har en resultaträkning som tål detta
liksom att vi behöver en balansräkning som är stark nog att finansiera nyproduktionen.

Förslag till budget 2016
Vårt budgetförslag innebär en resultatnivå på 13,3 mkr. I vår budget har vi räknat med att
försäljningen och övertagandet av våra fastigheter i kvarteren Broskskivlingen, Famnen
och Reven sker till den 1 februari. Försäljningen innebär att vi inte når samma
resultatnivå som tidigare år, dessutom utökar vi vår personal för en tydligare satsning på
kunderna.
Vi behöver nå upp till ett resultat på 30-40 mkr före utrangeringar. Vi får utgå ifrån att vi
kommer att ha utrangeringskostnader i flera år framöver, vår tidigare låga
avskrivningstakt innebär att vi har för höga restvärden kvar.
Vi har inför 2016 större kostnadsökningar för vatten och jämfört med årets kostnad har vi
budgeterat med högre värmekostnader. Vi räknar också med ökade lönekostnader, vi
tror att löneökningarna kommer att ligga på samma nivå som de senaste åren.
Bokslut

Budget

Prognos

Budget

Samtliga belopp i tkr

2014

2015

2015

2016

Intäkter

500 915

508 972

510 908

473 355

504

588

623

588

-416 529

-438 148

-440 511

-421 056

84 890

71 412

71 020

52 887

1 739

1 000

966

900

-50 500

-45 294

-42 900

-33 787

Resultat före utrangeringar

36 129

27 118

29 086

20 000

Utrangeringar enligt K3

-7 499

-4 373

-6 470

-6 742

Resultat före skatt

28 630

22 745

22 616

13 258

Uppskjuten skatteskuld

-6 266

0

0

0

Resultat

22 364

22 745

22 616

13 258

270 825

446 494

356 194

179 017

Övriga rörelseintäkter
Kostnader
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Investeringar under perioden
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Vårt budgetförslag innebär att vi har ett resultat som är knappt 10 mkr lägre än årets
resultatkrav. Soliditeten räknar vi med att den kommer att gå upp till 19 % från knappt 8
% Det och ett lägre resultat innebär att räntabiliteten på eget kapital sjunker från 10 % till
3,2 %. Direktavkastningen blir i år 3,8 %, nästa år blir den bara 3,4 %.
Den justerade soliditeten, som bygger på våra marknadsvärden, beräknas i år uppgår till
38,9 %. Försäljningssiffrorna indikerar att marknadsvärdena är betydligt högre än vad vi
räknat med, vilket innebär att den justerade soliditeten nästa år hamnar på 38 %.

AB Bostäder i Borås
Sven Liljegren
Vd
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ELNÄT OCH STADSNÄT –
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ETT MODERNT LIV
Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl
fungerande el- och kommunikationsnät i Borås Stad.
Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil plattform för
fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen
på såväl privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation.
Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av
det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa ägardirektiv.
I ägardirektivet framgår också att vårt långsiktiga uppdrag
när det gäller affärsområde Stadsnät omfattar
fiberanslutning av alla boråsare.
Håkan Engblom, vd Borås Elnät AB.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016

3

INLEDNING
Syfte med verksamhetsplanen
Denna handling ska ses som ett övergripande styrdokument
för bolagets verksamhet samt utgöra ett beslutsunderlag för
bolagets styrelse och ägare.
Bolagets uppdrag
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås Elnät AB
främst för att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande
el- och kommunikationsnät i Borås Stad. Det gör vi genom
att tillhandahålla en stabil plattform för fri konkurrens på
elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen på såväl
privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation.
Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa ägardirektiv. I ägardirektivet framgår också
att vårt långsiktiga uppdrag när det gäller affärsområde
Stadsnät omfattar fiberanslutning av alla boråsare.
Verksamhet och organisation
Elbranschen befinner sig i stark utveckling och är en självklar
aktör i samhällsbyggandet, en framtidsbransch som genom
våra investeringar skapar jobb och tillväxt. Inom IT-infrastruktur är vi en lika självklar aktör, men med en annan typ av
4
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omvärldspåverkan. Uppdraget är dock detsamma – att uträtta
affärsmässig samhällsnytta.
Vi ska fortsätta att utveckla vår personal genom riktade
utbildnings- och utvecklingsinsatser inom branschrelaterade
ämnesområden men också inom till exempel miljö, ledning/
styrning och IT. Kombinationen av ett gott ledarskap och
engagerade medarbetare driver fram nya lösningar. Det
skapar nya möjligheter för ökad produktivitet som långsiktigt
stärker bolaget och medarbetarnas utveckling och trivsel.

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL
Vad vi vill åstadkomma
Vi jobbar aktivt med vår vision och affärsidé och har genomfört ett omfattande arbete som syftat till att uppdatera
företagets långsiktiga vision, formulera en ny affärsidé och
uppgradera vår målbild. Vi tolkar våra ägardirektiv och omsätter dessa till vad vi ska göra samt hur och när. Detta arbete
handlar främst om att beskriva hur vi genomför vårt uppdrag
och vi har nu skapat ett system som beskriver vad vi vill
åstadkomma.

Vår vision är:
Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag.
Vår affärsidé är:
Borås Elnät ska tillhandahålla en stabil infrastruktur och en hög
servicegrad genom lokal närvaro och ett proaktivt bemötande.
Varför service?
Vi är sedan länge ett framstående teknikföretag i båda våra
affärsområden, våra anläggningar håller världsklass. Vi har en
mycket hög leveranssäkerhet och vi levererar ett stabilt
ekonomiskt resultat. Vi är redan bra på att leverera en god
service till våra kunder, men här är ett område där man alltid
kan bli ännu lite bättre. Vi vill bli så bra att kunden skulle
välja oss om de kunde välja – och så bra att kunden väljer oss
när de kan välja. En viktig slutsats enligt vårt Teslaprojekt
(Lean) har också bäring på kundvård – att skala bort arbetsmoment som inte tillför värde för kunden. Värde för kunden
är det slutliga målet.
Målhierarkier
En annan viktig del i arbetet är att formulera långsiktiga och
övergripande mål för verksamheten. Vi menar att det i grunden
finns två övergripande områden som är gemensamma för hela
bolaget där det är viktigt att sätta mål i konsekvens med
systemet. Det ena är vår arbetsmiljö, som ju huvudsakligen
handlar om våra medarbetares syn på denna. Målsättningen
är att nio av tio trivs på arbetsplatsen. Det andra området är
själva verksamheten, som är riktad utåt mot vår omvärld.
Målet är att nio av tio är nöjda med företaget. Här handlar
det om kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Under de övergripande målen kommer nedbrutna mål som
fastställs på en lägre nivå i organisationen. Slutligen definieras aktiviteter som syftar till att stödja måluppfyllelse samt
olika metoder för uppföljning. Genomförda uppföljningar
med personalenkät och NKI/partnerenkät visar att vi har en
liten bit kvar innan målen är uppnådda.
Värdegrund
Det har också varit mycket fokus på vår värdegrund och vi
har utarbetat ett helt nytt sätt att tänka runt denna fråga.
Arbetet har genomförts i workshopform tillsammans med all
personal och resulterat i att vi tagit fram åtta nyckelord som
åtföljs av vardera två förklarande meningar. Fyra ord beskriver
hur vi vill vara och uppfattas externt och fyra ord för hur vi
vill förhålla oss till varandra internt. Värderingar är ett viktigt
styrmedel för alla medarbetare. De hjälper oss i våra dagliga
handlingar, i våra kontakter med kollegor och kunder, samt
ger oss en vägledning i vårt beslutsfattande.
Framtidsvision
Ovanstående faktorer bildar tillsammans ett system som
hänger ihop och samverkar på ett konsekvent sätt. Matrisen
nedan åskådliggör sambanden och visar hur vi tänker i stort.
Om man tänker framåt några år, på hur det ska fungera i
praktiken, måste man säkerställa att arbetet som genomförts
omsätts i praktisk nytta. Mål och värdeord ska användas i till
exempel våra utvecklingssamtal och när vi sätter mål på
individnivå. Vårt förhållningssätt ska styra hur vi agerar i
vardagen mot kunder och samarbetspartners. Det betyder att vi
startat det arbete som syftar till att sträva mot visionen och
därmed att utveckla oss till att bli ännu mera kundorienterade.

Vår vision:

Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag
ARBETSMILJÖ

VERKSAMHET

Medarbetare

Omvärld

9 av 10 medarbetare
trivs på arbetsplatsen

9 av 10 är nöjda
med företaget

Långsiktiga mål

• respektera
• uppmuntra
• ärliga
• samarbeta

• professionella
• trevliga
• tillgängliga
• hjälpsamma

Värdeord

Delmål arbetsmiljö

Delmål verksamhet

Nedbrutna mål

Företagsövergripande
• arbetsmiljö
• friskvård
• kommunikation
• ledarskap
• personalutveckling
• löner

Verksamhetsvis
• tillgänglighet
• leveranssäkerhet
• ekonomi
• servicenivå
• miljö
• samverkan

Påverkansfaktorer

Aktiviteter arbetsmiljö

Aktiviteter verksamhet

Aktiviteter

Medarbetarenkät
och PU-samtal

NKI-undersökning
och partnerenkät

Uppföljning

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016

5

MILJÖ
ISO 14001-certifiering
Vi är sedan våren 2015 ISO14001 certifierade i enlighet med
det krav som våra ägare fastställt. Vi har skapat ett effektivt
verktyg för ett aktivt och levande miljöarbete. Utgångsläget är
fastställt, vi vet vad vi vill uppnå och vi har rutiner för uppföljning och avvikelsehantering.
Därför miljöcertifiering
Om alla verksamheter konsekvent minskade sin miljöpåverkan
skulle stora och omfattande förbättringar ske. Detta gäller
också små aktörer på det lokala planet som genom att göra vad
de kan för att förbättra sin miljöprestanda hjälper till med
arbetet. För vår del betyder det att vi genom ledningssystemet
får hjälp att på ett effektivt sätt dra vårt strå till stacken.
Miljöpolicy och miljömål
Vi har fastställt vår miljöpolicy som i sammandrag går ut
på följande:
Vårt miljöengagemang grundas på vår strävan att minska
Borås Elnäts miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra
processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera
föroreningar från verksamheten.
Fokus inom miljöarbetet ligger på att:
n
n
n

göra materialval som är resursmässigt besparande
välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor
förbättra hanteringen av farligt avfall.

Vi har identifierat tre miljömål som vi nu fokuserar på att uppnå.
n
n
n

Minska bränsleförbrukningen med tio procent per körd
kilometer.
Skaffa ökad kunskap om materialuppbyggnad och 		
tillsatser i de högspänningskablar som används i nätet.
Minska antalet produkter och kemikalier som används
i verksamheten.

INTERNKONTROLL OCH KRISHANTERING
Förebyggande arbete
Vi jobbar sedan många år mycket aktivt med att motverka
och försvåra oegentligheter och brottslighet genom riskmedvetenhet och god internkontroll. Vi har en väl fungerande
modell för hur vi identifierar, bedömer, hanterar och följer
upp risker i vår verksamhet. Identifierade riskfaktorer i ett
stort antal olika områden bedöms ur både ett sannolikhetsperspektiv och ett skadeverkningsperspektiv. Detta ger ett
antal påverkbara punkter som vi aktivt jobbar med att åtgärda
eller förbättra samt ett antal opåverkbara bevakningspunkter
som vi noga följer.
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Krisledningsplan och samordning i Borås Stad
Bolaget har en väl fungerande beredskapsorganisation för
störningar och avbrott i elnätet dygnet runt årets alla dagar. Vid
sidan av denna finns också en nyligen uppdaterad krisledningsplan avsedd för extraordinära händelser samt en organisation
för denna. Syftet med krisorganisationen är att den ska kunna
aktiveras i andra typer av uppkomna krissituationer vid sidan av
eller parallellt med elstörningar. Vi deltar också i planeringen av
den rikstäckande övningen SAMÖ 2016 som kommer att
genomföras under hösten 2016 och där Borås Stad är en aktör.

”

Vi ser dock mycket positivt på att vara en del av
expansionen i Borås.

PERSPEKTIV PÅ ELBRANSCHEN
Lokala förhållanden
Den svenska elbranschen är ett föredöme i ett europeiskt perspektiv. Vi driver på utvecklingen mot ett samhälle som använder
en allt större andel koldioxidneutral el, idag 97 procent. Vi vill
ta aktiv del i att skapa goda förutsättningar genom att till exempel
stimulera till att elfordon får en infrastruktur, att påverka regelverket så att kunden ska kunna driva mikroproduktion i egen regi
samt att alltid vara en god rådgivare i energibesparingsfrågor.
Borås Stads starka utveckling leder till att nya bostads- och
industriområden samt nya väg- och järnvägssträckningar
etableras. Vårt systerbolag Borås Energi och Miljös uppdrag att
bygga EMC, Energi- och Miljöcenter på Sobacken innebär
också en omfattande utbyggnad av nätområdet. Allt sammantaget leder detta till mycket stora investeringar som långsiktigt kan komma att försämra bolagets lönsamhet. Vi ser dock
mycket positivt på att vara en del av expansionen i Borås.
Leveranssäkerhet, livslängd och ekonomi
En annan faktor som både direkt och indirekt styr vår lönsamhet är hur vi upprätthåller vår leveranssäkerhet. Grundpelaren är att bygga rätt tekniska lösningar. Förebyggande
underhåll, hög driftkompetens och god beredskap är det som
i längden säkerställer vår leveranskvalitet.
Att i investeringsbesluten välja teknisk utrustning av hög kvalitet
ger lång livslängd och i förekommande fall låga energiförluster.
Det är såväl miljömässigt som samhälls- och företagsekonomiskt
riktigt och bidrar till god resurshushållning trots ett ibland
något högre inköpspris. Val av hög kvalitet resulterar också i
att vi många gånger kan utnyttja våra anläggningar bortom
den ekonomiska avskrivningstiden, något som dock ibland
kan komma i konflikt med samhällsutvecklingen. Tyvärr så
har Energimarknadsinspektionen förändrat villkoren för
beräkning av elnätsbolagens kapitalbas i den nya regleringsmodellen. Detta får negativ inverkan på ovanstående tankesätt då värdet av att utnyttja avskrivna anläggningar minskar.

God tillgång till vattenkraft bidrar till att
97 procent av den el som används i Sverige
under ett år är helt klimatneutral.

Risker i verksamheten
Krav från myndigheter
Under de närmaste åren kommer Borås Elnäts verksamhet
sannolikt att behöva anpassas för att möta förändringar som
just nu diskuteras inom vår bransch. I ett EU-perspektiv vill
man skapa en större internationell enhetlighet och det innebär
nya regelverk och därmed risk för stora förändringar för oss
som elnätbolag. Tanken på en gemensam nordisk elmarknad
kommer säkert att följas av en europeisk. Tyskland, som stänger
ned sin kärnkraftproduktion till förmån för intermittent elproduktion, måste kunna köpa baskraft utifrån och detta ställer
krav på större harmonisering av hela elförsörjningen i Europa.
Nätkoder
Regelverket Network Codes är ett resultat av detta och syftar
till att säkerställa en mer integrerad marknad med en bibehållen trygg elförsörjning. Man syftar till att åstadkomma en
ökad konkurrens till fördel för både konsument och företag
samt att kunna öka andelen förnybar el i Europa utan att
äventyra stabiliteten i elsystemet. Regelverket består av
bindande föreskrifter som ska förhandlas fram och beslutas
de närmaste åren och som på svenska kort och gott kallas
nätkoder. Dessa nya förhållanden kommer att påverka svenska
elproducenter, elnätsföretag, elhandlare, tillverkare av utrustning samt energikonsumenter på ett ännu ej fullt ut klarlagt sätt.
Nordisk slutkundsmarknad
De nordiska energiministrarnas vision att öppna hela Norden
i en gemensam elmarknad, och att kunden därmed fritt ska
kunna välja leverantör i hela området, är en tanke som

bolaget ställer sig bakom. Den svenska regeringen förbereder
också beslut och regelverk för att genomföra utvidgningen
även om processen förefaller att gå långsamt.
En kontakt för kunden
En förändring som anknyter till Nordisk slutkundsmarknad,
och som vi är mycket kritiska till, är principen ”En kontakt för
kunden” eller SCM, Supplier Centric Model som den kallas
internationellt.
Idag fakturerar nätbolagen och elhandlaren sina kunder
separat och man menar nu att kunden i fortsättningen endast
ska ha en leverantörskontakt och då med elhandlaren. Detta
betyder att nätbolagen förlorar kontakten med kunden och
därmed möjligheten att med lokalkännedom och engagemang
lösa problem som uppstått på ett enkelt sätt.
Det politiska syftet med förändringen är att underlätta för
kunden, men branschen menar att det kommer att bli motsatt
effekt. Processen går även här långsamt men trots att det
framkommit mycket kritik i denna fråga, samt att Finland
sagt klart nej till reformen, kan SCM komma att genomföras
inom en femårsperiod.
Förhandsregleringsmodell
Den 1 januari 2012 ersattes den gamla nätnyttomodellen
med en ny så kallad förhandsregleringsmodell för åren
2012 – 2015. Den reglerar vår taxenivå i förväg i stället för i
efterhand som var fallet tidigare. En intäktsram fastställs och
ger ett tak för bolagens intäkter från elnätverksamheten.
Borås Elnät rapporterade våren 2011 in alla data till EnergiBorås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016
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Skyltar sätts ut hos de villaägare som
beställt fiberanslutning för att marknadsföra
projektet bland grannar och besökare.

marknadsinspektionens (EI) system och vi förväntade oss en
ram i paritet med nivån som tidigare medgivits i nätnyttomodellen. När EI i slutet av 2011 meddelade den fastställda
intäktsramen blev utrymmet väsentligt lägre. Man hade i sista
stund ändrat beräkningsprincipen utan föregående kommunikation, vilket vi och många andra nätbolag reagerat skarpt
emot. Av Sveriges cirka 170 nätbolag har drygt 90 överklagat
beslutet i en process som nätbolagen våren 2015 slutligen
vann i högsta instans.
I och med detta så har EI också beslutat godkänna vår redovisning för år 2011, vilket inte varit möjligt innan processen
slutförts. Vi kan nu bocka av alla år fram till årsskiftet
2015 – 16 och konstatera att det varit rätt strategi att inte
anpassa vår hantering av budget, tariffer och övriga spörsmål
inom affärsområde Elnät till de otydliga reglerna.
Nästa regleringsperiod 2016 – 2019
Vi har efter spänd väntan fått besked från Energimarknadsinspektionen om vår intäktsram för regleringsperioden
2016 – 2019. Utfallet blev inte den sökta nivån utan ett antal
miljoner lägre, men kan ändå sägas ligga inom vad vi kan
bedöma som rimligt i förhållande till den intäktsprognos vi
tagit fram. Detta innebär att vi har en liten marginal mellan
faktisk förväntad utdebitering och den teoretiskt högsta
möjliga enligt intäktsramen.
I underlaget för uträkning av intäktsramen har dock EI
använt en väsentligt lägre kalkylränta, så kallad WACC, än
vad Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i domen som
kom i våras. Man har också ett effektiviseringskrav i modellen
8
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som vi bedömer som så komplicerat att vi inte kan förhålla
oss till principen.
Detta är två faktorer som kan komma att påverka framtida
intäktsramar och vi har därmed överklagat beslutet även
denna gång. Vi menar att EI inte kan frångå domstolens
beslut och att det för framtiden, med tydlighet och transparens, måste fastställas vilka principer som gäller. Ett stort
antal av Sveriges cirka 170 nätbolag har redan aviserat att de
överklagat besluten och processen kommer att genomföras på
samma sätt som förra gången i branschföreningen Svensk
Energis regi med hjälp av A1 Advokater.
Det är mycket viktigt att vi till slut får förhållanden som vi
långsiktigt kan förhålla oss till då vår planeringshorisont
sträcker sig över väldigt många år. EI har efter erfarenheter
från den pågående rättsprocessen begärt att fler grundläggande förutsättningar för regleringsmodellen ska fastställas i
lag och förordning och man har från regeringen nu också fått
ett utökat bemyndigande. Förordningar är regeringens medel
att med stöd av medgivanden i gällande lag meddela kompletterande föreskrifter och de går inte att överklaga i domstol.
Prövningstillstånd beviljat i process om vår elverksamhet
Högsta förvaltningsdomstolen beviljade i början av 2015
advokaten Olle Lindeblad prövningstillstånd i den långdragna
processen som gäller frågan om Borås Elnäts elverksamhet
skall lyda under ellagen eller kommunallagens självkostnadsprincip. Domstolen som är högsta instans kommer därmed
att slutgiltigt få avgöra vad som gäller. Vi väntar i skrivande
stund (september 2015) på beskedet.

”

Risken i investeringen är däremot måttlig
då varje enskild meter nedgrävd fiberkabel
behåller sitt värde och går att avyttra om
skäl uppkommer.

PERSPEKTIV PÅ STADSNÄT
Bakgrund
Affärsområde Stadsnät fick i början av 2000-talet uppdraget
från ägaren att utveckla en infrastruktur för datakommunikation i Borås Stad. Uppdraget har via skoldatanät och
tjänsteleveranser under varumärket Bornet landat i ett väl
utbyggt stadsnät med hög kapacitet och fri konkurrens. En
kommunikationsplattform har etablerats och kundstocken
håller successivt på att migreras över från Bornet till det
sedan några år tillbaka etablerade varumärket SplitVision.
Affärsområdet har genom åren investerat omkring två hundra
miljoner kronor i nät och kundanslutningar. Verksamheten
genererar sedan ett antal år en stabil avkastning som successivt återbetalar det negativa resultat som naturligt uppstår då
en ny infrastruktur byggs upp. Idag återstår endast en liten
ackumulerad förlust, den allmänna samhällsvinsten oräknad.
Att bygga ut nätet med en högre affärsrisk och lägre marginal
har inte varit möjligt enligt bolagets styrdokument. Det är
också skälet till att Borås Stad i dagsläget har en lägre anslutningsgrad speciellt i villabebyggelse än många andra svenska
städer. Trots detta har vi totalt sett ett väl fungerande stadsnät
som i hög grad bidrar till att skapa priskonkurrens och därmed
kundnytta för företag och invånare.
Regeringens bredbandsmål 2020
Sveriges regering har formulerat en målbild för hur de vill
se en utbyggnad av fibernät de närmaste åren. I Bredbandsstrategi för Sverige slår regeringen fast följande mål:
n
n
n

Sverige ska ha bredband i världsklass.
År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband.

Utredningsuppdrag och affärsplan
för måluppfyllnad
Borås Stad önskar uppnå målen och gav under hösten 2013
Borås Elnät och Affärsområde Stadsnät i uppdrag att utreda
möjligheter och konsekvenser av ett projekt som går ut på att
bygga ut fibernätet så att målet kan uppnås under år 2020.
Uppdraget utvidgades till att presentera en affärsplan under

våren 2014. Planen godkändes av bolagets styrelse för att sedan,
enligt våra ägardirektiv, underställas vår ägare.
Kommunfullmäktige fattade den 14 augusti 2014, på rekommendation av Kommunstyrelsen, det enligt Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson, historiska beslutet att uppdra åt bolaget
att genomföra planen. Både styrelse, Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige var rörande överens om att det är viktigt
att ”offentligheten” kan behålla ägandet och därmed kontrollen
över en del av denna viktiga infrastruktur.
Man kan konstatera att det är ett av de största investeringsbesluten i Borås Stads historia med en beräknad investeringsvolym på mellan 405 och 480 miljoner kronor under de sex
åren fram till 2020. Skälet till omfattningen är att det är mycket
kostsamt att förlägga fiberkabel i stadsmiljö med avstängningar,
grävning och markåterställning.
Risken i investeringen är däremot måttlig då varje enskild
meter nedgrävd fiberkabel behåller sitt värde och går att
avyttra om skäl uppkommer. Marknaden för fiberanslutningar
kan också bedömas som mogen och intresset är stort. Man är
överens om att denna infrastruktur kommer att finnas under
lång tid framöver då det inte ens på forskningsstadiet finns
teknik som är mera effektiv. Projektet innebär också en
utökning av affärsområde Stadsnäts organisation där vissa
rekryteringar är genomförda och andra kommer längre fram.
När detta skrivs i mitten av september 2015 har vi inte alla
fakta för att kunna utvärdera hela det första året i projektet
men vi ser att intresset och därmed anslutningsgraden är större
än våra antaganden i affärsplanen och det praktiska arbetet
med försäljning, projektering, grävning och inkoppling
fungerar väl. Det finns naturligtvis alltid vissa inkörningsproblem men inget som påverkar projektet som helhet.
Inför 2016 har vi offentliggjort de områden som kommer att
fiberanslutas och försäljningsinsatser kommer att startas i
slutet av året. Mer om detta finns att läsa längre fram i
verksamhetsplanen under affärsområde Stadsnäts avsnitt.
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EKONOMI
Resultatredovisning
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat särredovisas
de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. Detta för att leva
upp till myndighetskrav på separat ekonomisk rapportering
för kärnverksamheten eldistribution. Särredovisningen görs
också för att ge möjlighet till att skapa tydliga verksamhetsanpassade målbilder inför en fortsatt utveckling av bolagets
båda grenar i fas med omvärldens krav, önskemål och
förväntningar.

Månadsvis ekonomisk uppföljning
Inför 2016 har fler nya månadsvisa avstämnings- och
periodiseringsrutiner etablerats i bolagets redovisning och
affärssystemet Unit4 Agresso. Utvecklingsarbete har syftat till
att ge budgetansvariga i organisationen åtkomst till anpassade
rapporter i QlikView-applikationer, vilka bygger på grunddata från Unit4 Business World. Dessa rapporter kommer att
ha en tillförlitlighet som nära nog kan jämställas med formellt
upprättade månadsbokslut.

Bolagets gemensamma funktioner för central-, personal-,
ekonomi- och kundadministration samt intern IT är också
avskilda strukturer ur redovisningssynpunkt. Detta för att
affärsområde Stadsnäts nyttjande och ”köp” av dessa tjänster
ska kunna administreras och prissättas på ett marknadsmässigt sätt.

Under hösten 2016, efter genomförd uppgradering av affärssystemet, finslipas strukturen och når sin slutliga omfattning.

Under 2015 inleddes en ny fas i Affärsområde Stadsnäts
utveckling efter att Borås Stad hösten 2014 gav bolaget och
affärsområdet i uppdrag att till år 2020 nå regeringens mål om
tillgängligt bredband till en hastighet av 100 Mbit/s, för minst
90 procent av kommunens invånare. Detta ställer krav också
under 2016 på en fortsatt utveckling av affärsområdets ekonomistruktur för att möta förändrade och mer krävande behov.
Affärssystemet Unit4 Business World och
samverkan med andra system
Hösten 2014 driftsattes den nya systemmiljö för de initiala
stegen i bolagets projektadministration som stegvis utvecklats
från och med 2013. I korthet handlade det om ett automatiserat informationsutbyte mellan moduler i affärssystemet
Unit4 Business World (tidigare Unit4 Agresso) och systemet
Digpro Spatial vid nyupplägg eller förändring av projektoch arbetsorder.
Funktionaliteten i den initiala lösningen utgör plattform och
embryo till en mer utvecklad och användarvänlig systemmiljö
för den ekonomiska sidan av bolagets projektadministration.
Ytterligare steg för enklare och snabbare informationsuttag
planeras för 2016. Detta är knutet till sedan tidigare uppsatta
applikationer i systemmiljön QlikView
Prioriterat för 2016 och Unit 4 Business World är dock
uppgradering till den senaste versionen Milestone 5. Projektet med kartläggning, förarbete och en stor mängd tester
startar upp under hösten 2015 och övergång till drift är
planerad till sommaren 2016. Uppgraderingen kommer bland
annat att ge åtkomst till ett i affärssystemet integrerat och i
denna version mer utvecklat budget- och prognosverktyg,
som successivt beräknas tas i bruk under hösten 2016.
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Ekonomiavdelningen
Avdelningens medarbetare har sedan 2014 i en mer fördelad
omfattning än tidigare svarat för, och kommunicerat kring, de
båda affärsområdenas och de administrativa stödfunktionernas
redovisningsstrukturer. Avsikten med den tydligare arbetsfördelningen har varit att budget- och projektansvariga ska ha
en mer utpekad kontaktperson vid ekonomiavdelningen för
dialog kring ärenden som berör det egna ansvarsområdet. Ett
mer definierat och fördelat proaktivt ansvar inom avdelningen
har varit ett annat motiv bakom förändringen, som också
under 2016 väntas fortsätta bidra till att förbättra bolagets
ekonomiadministration.
De återstående steg som krävs för att avdelningen ska leva
upp till tidigare fastställt krav på att återkommande ekonomiadministrativa rutiner ska säkerställas, i meningen att minst
två medarbetare ska ha nödvändig kompetens för respektive
rutin, är ett fortsatt prioriterat område för 2016.
Ekonomiskt resultat 2016
Bolaget budgeterar för ett resultat på 30,7 mkr för 2016 med
en nettoomsättning på 246,7 mkr.

PERSONAL
Personalenhetens uppgift är att stödja verksamhetens chefer
och medarbetare i det operativa dagliga HR-arbetet och i det
strategiska organisationsutvecklingsarbetet. Arbetsområden
är bland annat utveckling och uppföljning av personalpolitiska
riktlinjer och interna HR-processer, rekrytering, övergripande
kompetensutvecklingsfrågor, lönebildning, tjänstepension och
försäkringar, lagar och avtal, fackliga förhandlingar, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö och friskvård.
Speciella fokusområden under 2016 är:
Rekrytering
Under den senaste treårsperioden har ett stort antal rekryteringar genomförts med en topp under 2015, då antalet rekryteringar under ett år var det största på åtta år. Rekryteringarna
har framför allt fokuserats till affärsområde Stadsnät och är
kopplade till det behov som projekt Bredband 2020 medfört.
Ytterligare ett antal befattningar kommer att behöva tillsättas
inom affärsområdet under 2016, men i betydligt mindre
omfattning än 2015.
Även inom affärsområde Elnät sker förändringar på personalområdet. Den expansiva utbyggnaden av elnätet, med tillhörande ökad arbetsvolym, i kombination med pensionsavgångar har medfört ett rekryteringsbehov. Under 2015 har ett
flertal rekryteringar genomförts för såväl nya tjänster som för
att ersätta medarbetare som går i pension. För att möta efterfrågan kommer ytterligare rekryteringar att genomföras 2016.
Ledarskapsutveckling
Förutom individuella ledarskapsutvecklingsinsatser har flera
bolagsanpassade grupputbildningar genomförts de senaste två
åren. Under 2015 låg fokus på repetition och samsyn kring
olika operativa interna processer och riktlinjer. Arbetet kring
arbetsvärdering och lönekartläggning tog längre tid än

beräknat, vilket innebär att genomgången av ett antal andra
riktlinjer och processer förs över till 2016.
Arbetsmiljö
För att säkerställa att bolaget lever upp till de krav som ställs i
arbetsmiljölagstiftningen, både vad gäller fysisk och psykosocial
arbetsmiljö, krävs en ständigt pågående process i verksamheten.
Detta innebär bland annat att riskanalyser av arbetsmoment
genomförs dagligen. Arbetsmiljöfrågor är också en stående
punkt på agendan vid de arbetsplatsträffar som bolagets olika
avdelningar har tio gånger per år. Därutöver genomförs
skyddsronder samt personalenkätundersökning en gång per år.
Med anledning av att en ny föreskrift träder i kraft 31 mars
2016 kommer speciellt fokus under kommande år att vara
social arbetsmiljö. Den nya föreskriften heter Organisatorisk
och social arbetsmiljö. Innehållet i denna är inte helt nytt utan
kan ses som en omskrivning, eftersom bland annat föreskrifterna Kränkande särbehandling samt Psykiska och sociala
aspekter på arbetsmiljön upphävs när denna träder i kraft.
Fokus på den sociala arbetsmiljön 2016 innebär en genomlysning av arbetsmiljön i syfte att säkerställa en bra miljö
alternativt utveckla och förbättra där eventuella behov finns.
IT-system
Idag använder bolaget sig av ett register för dokumentation
av utbildningar som varje medarbetare deltar i. Registret, som
är uppbyggt som en databas, fungerar relativt bra men visst
utvecklingsbehov som gör det mer funktionellt och lättanvänt
finns. Under 2015 planerades för en utvärdering av det
befintliga systemet för att skaffa beslutsunderlag till utveckling alternativt införskaffande av ett annat system. På grund
av omprioritering av arbetsresurser förläggs denna utvärdering till 2016.

Inom projekt ”Bredband 2020” har en rad
nya medarbetare anställts under 2015 och
ytterligare tjänster behöver tillsättas under 2016.
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Samtalen till kundtjänst har ökat,
trots det har svarstiden sänkts med i
genomsnitt fem sekunder under 2015.

KUNDTJÄNST OCH MARKNAD
Organisation
Kundtjänst är den avdelning som bistår med service till Borås
Elnäts båda affärsområden, Elnät och Stadsnät. Kunder är
både privatpersoner och företag – stora som små.
Kundtjänst är en viktig funktion och ofta kundens första
kontakt med företaget. Den sker antingen via telefon, fysiskt
besök eller digitalt (e-post eller Facebook). Inom företaget
har vi satt som mål att 9 av 10 kunder ska vara nöjda med
Borås Elnät och detta arbetar vi för dagligen. Vi möter
kunder i olika situationer och vi vill ge dem bästa möjliga
service oavsett vilket ärende det gäller. På kundtjänst ser vi
inte detta som en utmaning utan som en möjlighet!
Kundkontakter
Förutom dagliga kundkontakter sköts en omfattande
administration och fakturering av kundtjänstavdelningens
medarbetare. En utmaning har varit att få till effektiva rutiner
efter att ett nytt kundadministrativt system infördes under
2013. De stora ändringarna är genomförda. Nu återstår
finslipning och intrimning för att använda systemet optimalt,
varför vi under 2016 kommer att gå än mer över till en
förvaltningsfas. Systemet är oerhört komplext och ger oss
fantastiska möjligheter att vara den servicefunktion som vi
önskar vara, både internt och externt.
Kortare svarstider
Under januari till september 2015 besvarades 17 742 samtal
på kundtjänst med en genomsnittlig svarstid på 37 sekunder.
12
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Detta innebär en ökning mot 2014 med cirka 2 500 samtal
men trots det, en sänkt genomsnittlig svarstid med fem
sekunder. Ett av våra mål är att kunden ska få svar så snabbt
som möjligt och att vi lyckats sänka svarstiden ser vi som ett
mycket bra resultat – målet inför 2016 blir att försöka
bibehålla den höga service som vi idag har mot våra kunder.
En sannolik anledning till samtalsökningen är affärsområde
Stadsnäts projekt Bredband 2020 som inletts under 2015.
Projektet fortsätter under de kommande åren och vi förväntar
en hög belastning på inkommande telefonsamtal även
framöver. Samtidigt kommer vi att bli mer effektiva och
kunniga ju längre projektet går vilket underlättar arbetet.
Ett spännande år väntar 2016.
Nöjd kundindex (NKI)
En mätning av våra kunders inställning till företaget genomfördes senast år 2014. Planerat intervall mellan mätningarna
är två år varför en ny mätning är aktuell igen 2016. 2014
genomfördes också vår första partnerundersökning, men vi
kommer att avvakta ytterligare något år innan det blir
aktuellt att mäta våra leverantörers och övriga samarbetspartners syn på oss igen. Båda undersökningarna är viktiga
verktyg och mätinstrument i arbetet med Borås Elnäts
gemensamma värdeord: Respekt, Uppmuntra, Ärlig,
Samarbeta. Vi ser fram emot att följa utvecklingen och
förändringen framöver, nu närmast genom kundundersökningen 2016.

INTERN IT
IT-beroende verksamhet
Borås Elnät har, likt många andra kommunala el- och
energibolag, en förhållandevis liten organisation men
samtidigt ett stort IT-beroende av flera komplexa system
som ska samarbeta.
Vi har arbetat aktivt och målmedvetet med att höja och
modernisera vår interna IT-struktur. Vårt mål är att den ska
hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet och flexibilitet.
För att nå detta mål har vi arbetat med tre grundfilosofier:
standardisera, automatisera och förenkla.
Standardisering för effektivare arbete
Standardiseringen innebär att Borås Elnät till så stor del som
möjligt använder standardsystem och att vi inte förlitar oss på
egenutvecklade eller udda program och system. Som exempel
har vi ett fåtal olika modeller/fabrikat av datorer, servrar och
skrivare och vid uppgraderingar försöker vi hålla oss till samma
eller liknande hårdvara. Detta minskar supportbehoven och
ökar igenkänningsfaktorn för användarna. Uttalad standard
finns för mobiltelefoner, datorer, skrivare, servrar och switchar.
En hög nivå av standardisering gör det enkelt att automatisera vissa flöden såsom installationer, konfigurationer och
uppdateringar av program och operativsystem. Vi har
avsevärt förkortat tiden mellan beslutet att en anställd ska få
en ny dator till att den nya datorn är redo att användas.
Dessutom sköts numera nästan all programinstallation och
alla uppdateringar helt centralt, vilket markant har minskat
manuella fel under programinstallationer.
Uppdaterad systemmiljö
Vi har under sommaren 2015 uppdaterat vår server- och
nätverksmiljö och därmed ökad snabbheten och redundansen.
Vi står nu bättre rustade att kunna motsvara de ökade krav
som organisationen har på stabil och flexibel IT-leverans.

Detta medför också att vi under hösten 2015 haft möjlighet
att dela upp nätverket i små segment för att förenkla vid
eventuell felsökning, men även höja säkerheten.
Hemtagning av drift
Den uppdaterade systemmiljön har också möjliggjort att vi
under 2016 – 2017 planerar ta hem en del systemdrift som vi
har utlagd hos en extern partner i nuläget.
Eftersom vi vill kunna erbjuda en mer integrerad kommunikationsplattform, personalfunktion och ekonomistyrning
kräver det att vi har en bättre kontroll över dessa system. Det
innebär även att vi får en närmare kontakt med systemleveratören och därigenom kan skapa bättre informationsflöden.
Fokus på mobilitet och säkerhet
Under 2016 planeras för flera både stora och små projekt som
fokuserar på att förbättra vår IT-säkerhet. Dessa innefattar
säkerhet på nätverket, klienter, servrar men även program och
fjärråtkomst till dessa.
Syftet är att kunna hjälpa våra medarbetare att ta steget in
i en mer mobil miljö, något vi tror kommer att efterfrågas
framöver. Målet är att kunna leverera en mobil plattform men
fortfarande försöka hålla det så enkelt som det går utan att
tumma på säkerheten.
Separation från Borås Energi och Miljö
Vi fortsätter samtidigt på vårt projekt att dela upp oss
systemmässigt från vårt systerbolag Borås Energi och Miljö.
Detta är något som vi förhoppningsvis är klara med vid
årsskiftet 2015 – 2016. Vi kommer fortfarande under
överskådlig tid att erbjuda drift av servrar till Borås Energi
och Miljö, men inte längre nätverk eller katalogtjänst.
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Installation av utrustning i
Vinrankans mottagningsstation som ligger alldeles
bredvid Borås Elnäts kontor.
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AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
När vi blickar framåt kan vi även inför 2016 konstatera att
elnätsverksamhetens expansiva utbyggnadsperiod fortsätter.
Borås Stads expansion medför krav på utbyggnad av elnätet.
Nya bostads- och industriområden planeras där elnätet idag
inte är utbyggt. Stora planerade kommunala investeringar
som nytt kraftvärmeverk och reningsverk är ytterligare
exempel på projekt som initierar omfattande utbyggnadsbehov i elnätet. Detta ställer stora krav på vår organisation,
då projekten är omfattande och kräver noggrann, långsiktig
planering av både tillståndsprocess och byggnation.
Den tidigare framtagna planen för utveckling av elförsörjningen för Borås i framtiden, benämnd Projekt 2031, följs
och utvecklas ständigt. Ett resultat av denna är bland annat
byggnationen av en ny mottagningsstation inom kvarteret
Vinrankan, som har utförts under 2014/2015, och som sattes
i drift i september 2015. Stationen kommer att förstärka
elförsörjningen i de sydvästra delarna av Borås och på sikt
ersätta Älvsborgskullens och Kasernvägens stationer.
En ny inmatningspunkt i den södra delen av nätområdet,
benämnd Solhem, beslutades under 2014 och ska förverkligas
under 2016. På sikt kommer denna att förstärka nätet samt
förbättra redundansen vid störningar i de befintliga matningsvägarna.

PÅVERKANSFAKTORER OMKRING
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
EUs påverkan på nätbolagen
EU har en stark inverkan på energibranschen bland annat
genom att man arbetar med att genomföra det tredje energimarknadspaketet. Detta har till syfte att skapa enhetliga regler
för handel över gränserna samt enhetliga tekniska systemregler.
Energimarknadspaketet vilar egentligen på tre ben där det
första, Nätkoder/Kommissionsriktlinjer för anslutning, är en
samling av flera underliggande koder (regler), vilka till
exempel reglerar tekniska krav för produktionsanläggningar
och HVDC-anläggningar som ansluts till elnätet. HVDC
står för High Voltage Direct Current och tekniken innebär
att högspänd likström används för att överföra energi med
små förluster.
Det andra benet, Nätkoder/Kommissionsriktlinjer för
marknad, reglerar den elektriska balansen samt elhandel och
det tredje benet, Nätkoder/Kommissionsriktlinjer för drift,
handlar om driftsäkerhet, frekvensstyrning och hantering av
störningar.
Hur detta kommer att påverka elnätsföretagen i detalj är idag
väldigt svårt att säga då ett flertal av koderna är under fram-

”

Detta ställer stora krav
på vår organisation då
projekten är omfattande
och kräver noggrann,
långsiktig planering av
både tillståndsprocess och
byggnation.

tagande och förhandlingar pågår mellan länderna. Det är
dock troligt att det kommer att öka den administrativa
bördan i företagen. Sannolikt kommer det också att ställas
högre krav på elnätsbolagens kommunikation mot såväl
kunder som mot Svenska kraftnät, som ansvarar för att den
svenska elförsörjningen är i balans samt för stamnätet.
Risk- och sårbarhetsanalys
Eldistribution är genom lagstiftning starkt reglerad och
Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som
övervakar branschen. En del i övervakningen består i krav
och uppföljning av risk och sårbarhetsanalys.
Bolagets totala riskexponering på central nivå kan sammanfattas som en ekonomisk risk som uppkommit på grund av
tekniska händelser, vilka i sin tur har lett till avbrott för våra
kunder eller att viktiga tekniska/ekonomiska system har satts
ur funktion.
I enlighet med EIs föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) vid elnätsföretag genomförs årligen en RSA på
affärsområdet. Vid genomgången identifieras de eventuella
risker eller brister som finns i våra anläggningar. Identifierade
risker bedöms och värderas efter hur allvarliga de är och
åtgärder planeras därefter in i vårt övriga investerings- och
underhållsarbete.
Branschsamverkan
Svensk Energi är en bransch- och intresseorganisation för
landets elförsörjningsföretag; elnät, elhandel och elproduktion. Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan
uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och
informationsspridning, såväl inom som utom branschen.
Exempel på branschsamverkan i vårt arbete är deltagande i
olika elforskprojekt vilka syftar till att utveckla teknik och
metoder inom elnätsverksamheten.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016

15

AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

Vi har även en viss lokal samverkan med de omkringliggande
energibolagen Ulricehamns Energi, Sandhult-Sandareds
Elektriska samt Östra Kinds Elkraft. Förutom värdet av att
träffa och lära känna våra kollegor i närområdet är syftet med
nätverket att utbyta erfarenheter, kunskap och information
samt att samverka inom olika frågor – till exempel utbildning
och beredskap samt försäljning av tjänster inom felsökning
(mätbuss).
För att få en större bredd på utbytet, samt för att jämföra oss
med fler företag utanför det lokala området, har vi även ett
samarbete med Jönköping Energi Nät AB, Växjö Energi
Elnät AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Kalmar
Energi och C4 Elnät AB.
Samhällsplanering
Samarbete och informationsöverföringen mellan bolaget och
ansvariga för kommunens samhällsplanering är en viktig del
och sker som ett ständigt pågående arbete. Kraven på snabbare
processer ökar alltmer, samtidigt som ärendena blir mer
komplexa. En effektiv dialog från de första planerna i ett
projekt, vidare genom planarbetet och de olika tillståndsprocesserna fram till genomförandet är därför av extra stor
vikt särskilt om man ser till de stora utbyggnadsplaner som
finns inom kommunen.
Utbyggnaden av industrimark på Viared och det nya kraftvärmeverket vid Sobacken samt övriga exploateringar inom
staden kommer att kräva stora investeringar inom elnätet.
Dessa projekt ska i sin tur samplaneras med de nödvändiga
reinvesteringar som ständigt sker. Sammantaget kräver detta
en långsiktig, övergripande plan vilken beskrivs här intill
under Projekt 2031.

BUDGET OCH INVESTERINGSPLANER
Driftbudget
De enskilt största kostnaderna utgörs av posterna överliggande
nät samt inköp av förlustenergi. Överliggande nät innebär att
vi är anslutna till Vattenfalls regionnät och därigenom kan
säkerställa elleveranserna till vårt nätområde. Med Vattenfalls
prissättning ger detta en total nätavgift på 31 – 34 miljoner
kronor, allt beroende på kalla eller varma år samt eventuella
tariffhöjningar från Vattenfall. Delar av energin levereras också
från Borås Energi och Miljös kraftvärmeverk, vilket gör att
uttaget från överliggande nät kan hållas nere.
Förlustenergin används för att täcka de energiförluster som
uppkommer genom transformering och distribution av elenergin. Dessa förluster har upphandlats av Borås Elhandel
och utgör cirka tre procent av energiomsättningen. Kostnaden för inköp av förlustenergi för år 2016 beräknas bli mellan
6 och 7 miljoner kronor men även här spelar klimatet och
temperaturen en stor roll.

”

Affärsområdet arbetar
sedan ett antal år tillbaka
efter en investeringsoch utvecklingsplan för
stationer och nät på
130-kilovoltsnivå.

Projekt 2031.

Vinrankans mottagningsstation ligger i direkt anslutning till
Borås Elnäts kontor och är en viktig del av Projekt 2031.
Mottagningsstationen färdigställdes under 2015.
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Planerad station
Planerad 130 kV-ledning
Befintlig station
Befintlig 130 kV-ledning

Investeringsplaner och investeringsbudget
Investeringsbehovet kan delas upp i två huvuddelar. Dels
behövs reinvesteringar i elnät och transformatorstationer
för att bibehålla elnätets kapacitet och status, och dels krävs
nyinvesteringar på grund av tillkommande belastningsökningar. Därutöver måste investeringar göras för att
förbättra leveranssäkerheten och därigenom minimera
avbrottskostnaderna.
Projekt 2031 – långtidsplanering för elförsörjning
Affärsområdet arbetar sedan ett antal år tillbaka efter en
investerings- och utvecklingsplan för stationer och nät på
130-kilovoltsnivå. Denna plan har namnet Projekt 2031.
Planen har tagits fram för att förbereda bolaget för det ökade
krav på elförsörjning som en växande stad medför samt ge
bra framförhållning och långsiktighet i investeringsprojekten.
Projektets syfte är även att säkerställa försörjningssäkerheten
genom en bra reinvesteringsplan där ersättningen av det
nuvarande 30-kilovoltsnätet ska ske genom uppbyggnad av
en ring med 130-kilovolts ledningar och nya transformatorstationer runt Borås. Planen är att 130-kilovoltsringen ska
sträcka sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered,
Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum.
Den första länken i denna nya nätstrategi var byggandet av
en ny mottagningsstation på Sjöbo, vilket skedde under
2011 – 2013. Därefter har ytterligare en station uppförts,
Vinrankan, och nu står ett antal större nya projekt på kö där
de viktigaste redovisas här intill.

Mottagningsstationer
n Arbete pågår med om- och tillbyggnation av mottagningsstation Viared och innefattar ett nytt 130-kilovolts
ställverk för att kunna ansluta en ny kabelförbindelse
mellan Vattenfalls station i Sjömarken och Viared.
Det senare för att förbereda utbyggnaden av området
Viared östra.
n Kontrakt är undertecknat för uppförande av ny mottagningsstation vid Sobacken och arbetet beräknas vara klart
i slutet av 2016
n Ytterligare mottagningsstationer är planerade vid Brämhult/Kyllaredsområdet, Kråkered och Bergsäter. Här har
inledande förstudier om var mottagningsstationerna kan
placeras genomförts och samverkan pågår med kommunens planavdelning.
Ledningsnät 130 kilovolt
Koncessionsansökan är inskickad för sträckan mellan
Sjöbo och Sobacken, där vi planerar att knyta samman
stationerna Brämhult/Kyllared, Bergsäter och Kråkered,
samt för sträckan mellan Sobacken och Vinrankan. Vi har
i nuläget fått en delsträcka beviljad, Sobacken – Kråkered,
men för de övriga sträckorna inväntar vi Energimarknadsinspektionens besked.
n För att få en tredje inmatningspunkt i nätet har vi sökt
och fått koncession för en sträckning mellan Sobacken
och den planerade anslutningspunkten mot Vattenfall,
benämnd Solhem. Entreprenaden för denna sträckning
är upphandlad och klar och utförande planeras ske
under 2016.
n
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”

Utbyte av äldre klenare ledningar genomförs
löpande i samband med Borås Stads planerade
anläggningsprojekt samt där samförläggningsmöjligheter finns med den utbyggnad som sker
inom affärsområde Stadsnät.

Investeringsarbeten utöver Projekt 2031
Mottagningsstationer
Delvisa reinvesteringsåtgärder pågår löpande i våra äldre
stationer och under 2016 planeras byte av reläskydd i både
station Getängen och Älvsborgskullen.
Fördelningsstationer
Även i våra fördelningsstationer pågår en ständig förnyelse
men under 2016 planeras inte några större arbeten, då våra
resurser behövs till de övriga projekten.
Nätstationer
Reinvesteringar i nätstationer sker löpande för att upprätthålla person- och leveranssäkerheten. Investering i nya nätstationer krävs också löpande för att tillgodose tillkommande
kunder samt kunder som utökar sitt effektbehov.
Ledningsnät 30 kilovolt
Inga investeringar planeras i 30-kilovoltsnätet då detta på
lång sikt är planerat att avvecklas.
Ledningsnät 0,4 – 10 kilovolt
Ledningsnäten har på motsvarande sätt som transformatorstationer ett reinvesterings- och investeringsbehov för att
upprätthålla person- och leveranssäkerheten, samt möta
ökade effektbehov. Utbyte av äldre klenare ledningar genomförs löpande i samband med Borås Stads planerade anläggningsprojekt samt där samförläggningsmöjligheter finns med
den utbyggnad som sker inom affärsområde Stadsnät.
Övriga investeringar
För att följa med i den ständigt pågående teknikutvecklingen
planeras under 2016 även en uppgradering av vårt driftkontrollsystem.
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Affärsutveckling
Vår ambition är att hela tiden utveckla vår verksamhet och bli
bättre. Som ett led i denna utveckling har vi inom affärsområdet tagit fram ett antal mål, som löper över tid, för att på
detta sätt kunna mäta och styra utvecklingen åt rätt håll.
Målen spänner över olika tidsramar beroende på vad som är
en rimlig tid för utveckling och genomförande, men tanken
är att de ska styra mot vår vision och affärsidé.
Målen för 2016 är följande:
1. Störningar i elnätet
Såväl antalet högspänningsstörningar som samhällskostnaden
relaterad till dessa ska halveras under en treårsperiod. Målet
ska utgå från 2013 års utfall och avse perioden 2014, 2015
och 2016.
2. Mätvärdesinsamling
För mätvärdesinsamlingen har vi satt upp ett löpande mål om
att 99 procent av alla mätvärden ska vara insamlade vid varje
månadsskifte.

Borås växer varje år, vilket ställer
stora krav på elnätets kapacitet.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016
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Genomgång med en av gräventreprenörerna i Sandared.
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AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Affärsområde Stadsnät lanserade under 2015 en omfattande
satsning mot enfamiljsfastigheter i kommunen. I och med
lanseringen ökades utbyggnadstraketen av stadsnätet påtagligt. Stadsnätet har tidigare framgångsrikt marknadsfört
stadsnätsanslutningar främst till flerfamiljsfastigheter, företag
och till nyetableringar av bostäder och näringslivsfastigheter.
Satsningen på villamarknaden omfattar därför ett för
stadsnätet nytt kundsegment.
Bakgrunden till satsningen mot villamarknaden är att affärsområde Stadsnät under 2014 fick uppdraget från Borås Stad
att med start 2015 bygga ut stadsnätet på ett sådant vis att
Borås Stad når regeringens bredbandsmål för år 2020.
År 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för
Sverige med ett övergripande mål är att landet ska ha bredband i världsklass. Strategin slår fast att för att nå det övergripande målet om bredband i världsklass, ska 90 procent av
landets hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s senast år 2020. Vidare anges att alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
Den affärsplan som ligger till grund för arbetet mot regeringens bredbandsmål medför inte någon grundläggande förändring av stadsnätsverksamhetens uppdrag eller karaktär. Den
grundläggande stomme av komponenter som utgör stadsnätets
kärna är även fortsättningsvis basen i verksamheten. Såväl den
tekniska som kommersiella plattformen kommer att följa med
in i den nya fas som stadsnätet träder in i. Samtliga stadsnätsanslutna hushåll, vare sig de finns i allmännyttans bestånd,
i en bostadsrättsförning eller i en villa, har tillgång till samma
tjänsteutbud på stadsnätets operatörsneutrala plattform.

”

Vår strävan efter att
skapa en effektiv bredbandsfabrik har därmed
inletts.

Den ökade utbyggnadstakten och villasatsningen ställer nya
krav på stadsnätsverksamheten i flera andra avseenden. Att
marknadsföra och leverara stadsnätsanslutningar till exploatörer, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
skiljer sig från villakunder. En ny typ av marknadsföringsupplägg och leveransorganisation har under 2015 etablerats
där externa entreprenörer inom både säljresurser och markarbeten har kontrakterats. Vår strävan efter att skapa en effektiv
bredbandsfabrik har därmed inletts.

2015 planerades delvis som ett etableringsår för den nya
marknadsförings- och leveransorganisationen där flera delar
av organisationen behövde upprättas och tillgången på
externa resurser verifieras. Med detta arbete bakom oss blir
2016 ett år där ännu fler boråsare kommer att erbjudas
tillgång till stadsnätet. I början av 2015 påbörjades försäljningen i Sandared, Sjömarken, Lundaskog, Byttorp, Tullen,
Norrby, Parkstaden och Viared. Hösten 2015 har vi inlett
försäljningsarbetet i de etapper som finns i planeringen inför
2016 och som omfattar Brämhult, Frufällan, Hulta, Hässleholmen, Kinnarumma, Svensgärde, Sörmarken och Tosseryd.
Beroende främst på tillgången till entreprenadresurser kan
försäljningen i ytterligare områden komma att inledas under
våren 2016.
Den affärsplan som ligger till grund för den ökade utbyggnadstakten är baserad på ett flertal olika antaganden och
bedömningar kopplade till bland annat hur attraktivt kunderna
tycker att erbjudandet är, vilken kapacitet entreprenörerna
kommer att ha tillgänglig, byggnationskostnader, räntor,
demografiska faktorer etcetera. Arbetet är fortfarande inne i ett
tidigt skede och möjligheten att ställa samtliga bedömningar
mot ett utfall ännu inte är möjligt. På några punkter finns dock
möjligheten att redan nu se ett visst utfall.
n
n

n

n
n

Erbjudandet till villor har hittills under 2015 överträffat
förväntningarna på förväntad anslutningsgrad i affärsplanen.
Anslutningsavgiften som utifrån marknadsmässiga faktorer
har varit möjlig att ta ut har hittills överträffat de bedömningar som är gjorda i affärsplanen.
Entreprenörernas kapacitet har hittills inte varit en
begränsande faktor jämfört med den utbyggnadstakt
om förväntades i affärsplanen.
Det större antalet beställda anslutningar än förväntat i varje
delområde har medfört längre leveranstider än förväntat.
Intresset från andra infrastrukturer att samförlägga har varit
större än förväntat, vilket genererar lägre kostnader för
byggnationen men samtidigt längre leveranstider än
förväntat. Sannolikt genererar det även färre avstängningar
av gator och andra samhällsstörningar.

Vision och mission
Stadsnätet arbetar sedan 2011 utifrån visionen att utgöra
”Porten till allt möjligt”. Visionen representerar i en vid
mening syftet med stadsnätsverksamheten och pekar även
på verksamhetens inriktning i arbetet för att nå visionen.
Stadsnätets mission är att erbjuda ”Tillträde till boråsarna”.
Visions- och missionsformuleringarna används idag i
stadsnätets marknadskommunikation och kommer även
fortsatt att användas under den period som affärsplanen
omfattar. Syftet med att använda formuleringarna i marknadskommunikationen är att tydligt visa verksamhetens
karaktär och att förstärka stadsnätets identitet på den
lokala marknaden.
Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2016
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”

Exempelvis kan tillgängliga entreprenörsresurser
medföra möjlighet att påskynda utbyggnadstakten
och på så sätt förkorta den väntetid på fiber som
delar av marknaden upplever.

Visionsformuleringen Porten till allt möjligt syftar på att
Borås stadsnät är ett öppet stadsnät, där användarna av
stadsnätet får tillgång till alla tjänster som är möjliga att
leverera till skillnad från ett nät med tjänster från en och
samma leverantör. Begreppet Allt möjligt syftar även på att
stadsnätet är framtidssäkert och därmed kan bära framtidens
tjänster. Begreppet Porten kan dels syfta på användarnas
fysiska bredbandsuttag till nätet men också Borås stadsnät
som en portal ut i den digitala världen och alla de möjligheter
som erbjuds där.
Missionsformuleringen Tillträde till boråsarna har dubbla
betydelser. Dels är den kopplad till Borås stadsnäts uppdrag
enligt ägardirektiven. Och dels syftar verksamheten till att
möjliggöra för marknadens olika aktörer att använda stadsnätet för att nå sina kunder i Borås. Formuleringen …till
boråsarna förtydligar att Borås stadsnäts uppdrag är kopplat
till Borås Stad och dess invånare. Budskapet i missionsformuleringen innebär även att säkerställa att boråsarna har
tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.
Kärnvärden
De kärnvärden som ligger till grund för stadsnätet i vår mission
och vårt arbete mot visionen är tre och utgör de huvudsakliga
nycklarna till framgång.
n
n
n

Stadsnätet är lokalt och syftar endast till att serva boråsarna.
Stadsnätet är oberoende och erbjuder alla tillträde utan en
dold agenda.
Stadsnätet är framtidsförberett och är genom sin fiberoptiska teknik den säkraste investeringen.

Utbyggnadsplanen
Utgångspunkten för att nå de i strategin definierade 90 procenten har varit att vid utgången av 2020 kunna erbjuda
fiberanslutningar till samtliga hushåll och företag i de totalt
tjugo orter som Statistiska Centralbyrån definierar som
tätorter inom Borås Stad. Andelen hushåll i de tjugo orterna
utgör tillsammans 90 procent av hushållen i Borås Stad.
Möjligheten för hushåll och företag att ansluta till stadsnätet
ska vara i linje med såväl marknadsmässiga kostnader som
leveranstider. Planen innefattar därför en utbyggnad i
samtliga områden och gator där sådan möjlighet inte redan
finns. Relativt stora delar av främst tätorten Borås har redan i
utgångsläget tillgång till bredband enligt bredbandsmålet och
dessa omfattas därför inte av utbyggnadsplanen. Exempelvis
har i princip alla lägenheter i AB Bostäders lägenhetsbestånd
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sedan 2013 tillgång till en fiberbaserad anslutning till det
öppna stadsnätet. Därtill är andra lägenhetsbestånd genom
stadsnätet redan anslutna till andra stängda tjänsteplattformar.
I planen har hänsyn även tagits till den kanalisation som redan
har förlagts av stadsnätet under åren genom samförläggning
med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen.
Stadsnätet har en roll även i arbetet mot de resterande tio
procenten av hushållen på glesbygden inom Borås kommungräns som inte omfattas av de tjugo orter som inkluderas i
utbyggnadsplanen. Arbetet anses dock i huvudsak vara föremål
för särskilda kommunala och regionala insatser genom olika
former av riktat stöd till fiberföreningar. Stadsnätet har
möjlighet att utgöra såväl leverantör av infrastruktur som
leverantör av öppet nät till fiberföreningar på glesbygden,
även om Stadsnätet inte är samordnare av stödinsatserna.
För att kunna ha en hög grad av förutsägbarhet under arbetet
med planen har perioden som affärsplanen och utbyggnadsplanen omfattar delats in på årsnivå från år 2015 till och med
år 2020. Indelningen är viktig för att dels ha färdigdefinierade
avstämningspunkter i uppföljningen mot målet och dels utgöra
en bas för kommunikationen med stadsnätsverksamhetens
olika intressenter inklusive ägare, partners och samhälle.
Varje definierad tätort i Borås Stad har beräknats individuellt
med utgångspunkt i de faktiska förutsättningarna på respektive ställe. Borås tätort har delats in i flera mindre områden
beroende på sin geografiska storlek och hushållskoncentration. För varje område har därefter flera olika typer av data
kalkylerats fram och inhämtats för att en rimligt exakt bild
av investeringsvolym och grävbehov ska vara kartlagd. Även
data kring antal hushåll och andra faktorer som påverkar
resursåtgången har kartlagts och bedömts.
De årsindelade delmålen och de tillhörande delområdena är
inte att betrakta som en absolut sanning. Verksamheten
måste ha en flexibilitet då förändrade förutsättningar av olika
slag kan skapa behov av omplanering. Exempelvis kan tillgängliga entreprenörsresurser medföra möjlighet att påskynda
utbyggnadstakten och på så sätt förkorta den väntetid på fiber
som delar av marknaden upplever. Därtill kan möjligheter till
samförläggning uppstå med andra infrastrukturbyggande
parter under perioden, vilket kan ge stora effektivitetsvinster.
Även olika former av medborgarinitiativ, fiberambassadörer
och fiberföreningars utveckling kan ge anledning till att
ändra planerna för att uppnå effektivitetsvinster och minimera samhällsstörningar som avstängda gator och liknande.

I marknadsföringen av stadsnätet
har paralleller dragits till tidigare
infrastrukturbyggen som elnät
samt vatten- och avloppsnät.

Nycklar till framgång
Entreprenörer
Inom ramen för utbyggnadsplanen har avtalsreglerade
partnerskap med samtliga etablerade och branschcertifierade
entreprenörer inom fiberbyggnation i regionen upprättats.
Samarbetet med entreprenörerna är avgörande för den utbyggnadstakt som stadsnätet kan hålla och konkurrensen om
resurserna kommer att bli hårdare för alla fiberbyggande parter
i takt med att allt fler kommuner satsar på fiberutbyggnad.
En nyckel för att lyckas är att både vara lyssnande och tydlig
mot entreprenörerna kring utbyggnadsplaner och upphandlingsstrategier. Detta för att ge entreprenörer tillräcklig trygghet för att kunna investera i utökad kapacitet och möta
stadsnätets behov under hela utbyggnadsplanen.

ökar chanserna till samförläggning med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen. Samförläggningar ökar graden
av effektivitet och minskar upplevda störningar i samhället
orsakade av grävarbeten. Stadsnätsorganisationen har idag
efter många års lokal närvaro väletablerade kontakter med de
flesta andra infrastrukturbyggare i kommunen. Förutsättningarna för att skapa ett mervärde även för annan infrastruktur
är goda om övriga infrastrukturbyggare upplever utbyggnadsplanen som förutsägbar.
Även förutsägbarheten i relationen med hårdvaruleverantörer
är viktig för att säkra en effektiv försörjning av bland annat
slutkundsutrustning. God planering och dialog med leverantörerna ger även möjligheter att pressa ned priserna då större
samlade inköp och leveranser kan genomföras.

Stadsnätet har även inlett ett samarbete med flera leverantörer
av säljresurser och har efter etableringsåret 2015 och inför
2016 förändrat sammansättningen av säljresurserna något.
Förändringen sker i strävan att optimera försäljningsarbetet
utan att för den sakens skull bedriva en försäljning som av
boråsarna uppfattas vara för aggressiv eller påträngande. Av
samma skäl sker samordningen av försäljningsinsatser och
marknadskommunikation av stadsnätets egen organisation.
Försäljningsorganisationernas insatser är fokuserade till att
genomföra effektiva säljinsatser på områdesnivå.

Bolagets styrelse bad inför 2015 Borås Stad att se över och
förbereda de kommunala enheter och beslutsprocesser som
sannolikt skulle komma att belastas hårdare till följd av den
utökade byggnationstakten av stadsnätet. Erfarenheten av
2015 års verksamhet i det här avseendet gör att stadsnätet för
närvarande inte upplever långa handläggningstider av
exempelvis bygglov som någon särskilt påtaglig risk under
2016 års verksamhet.

Framförhållning och planering
Arbetet med utbyggnadsplanen präglas i flera avseenden av
förutsägbarhet och planering. Genom att noggrant planera
och att vara förutsägbar i arbetet mot olika lokala intressenter

Fastighetsägarmarknad
Infrastruktur är en långsiktig investering för en fastighetsägare
och upplevs vara förknippad med relativt höga kostnader för
delar av marknaden, oavsett typ av fastighet. Givet långsiktig-

Produktportfölj och kundsegment
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heten, kostnaden och den snabba utvecklingen av IT så
värderas fiberprodukten av samma delar av marknaden med
tonvikt på upplevd risk. Stadsnätet marknadsför enbart ett
öppet nät och kommer inte att ha något egenintresse i vilka
tjänster de anslutna hushållen väljer att köpa. En stor och
växande andel av marknaden värdesätter möjligheten att kunna
byta leverantör av tjänster utan att fysiskt behöva ansluta
fastigheten till ett nytt nät. Därtill bedöms den upplevda risken
för en fastighetsägare att ansluta sig till en kommunägd
infrastruktur som mycket låg.

Operatörs- och tjänsteleverantörsmarknad
Stadsnätets minst förädlade produkt är svartfiber, en nationellt standardiserad produkt i stadsnätsbranschen. Produkten
används främst av nationella aktörer som använder den hyrda
svartfibern för att knyta ihop slutkunden med sina respektive
fibernät. Slutkunden för en svartfiberprodukt är i många fall
ett större företag eller en sammanslutning av hushåll som en
bostadsrättsförening eller fiberförening. Produkten är även en
bas för den pågående nationella utbyggnaden av mobilnät,
som även under 2015 kommer att generera flera nya affärer.

Privatkunder
På stadnätets plattform finns sedan tidigare alla större
fristående tjänsteleverantörer tillgängliga som leverantörer för
anslutna hushåll. Stadsnätet i Borås och andra stadsnät blir
löpande uppvaktade av de stora leverantörerna på den svenska
marknaden. Dessa har fram tills för bara några år sedan
endast levererat i egna nät, men uttrycker nu en önskan om
att få leverera på stadsnätets öppna plattform. Utbudet av
tjänster och leverantörer har under 2015 utökats ytterligare
och utvecklingen av utbudet förväntas fortgå under 2016.
Det medför sannolikt att utbudet av tjänster upplevs som än
mer komplett av anslutna hushåll. Idag finns en nationell
stadsnätsmarknad med standardiserade marknadsverktyg för
tjänsteleverantörerna som möjliggör koordinering av marknadsföringen i hela landet. Standardiseringen har genererat
mer aktivitet hos tjänsteleverantörerna, vilket ytterligare har
stärkt konkurrenssituationen kring hushållen.

En mer förädlad produkt är Stadsnät Fiber där förbindelsen
levereras genom stadsnätets aktiva utrustning. Produkten
används i stor utsträckning av nationella och lokala tjänsteleverantörer för att bära olika former av tjänster till företag
och arbetsplatser. Stadsnät Fiber präglas av en fortsatt tydlig
ökning av efterfrågan på kapacitet. Bredvid en fortsatt allmän
digitalisering av olika verksamheter är molntjänsternas
utveckling och framgångsrika försäljning den primära
orsaken till en ökande efterfrågan på stabila fiberprodukter.

I samband med satsningen på villamarknaden kompletteras
den öppna plattformen som tidigare har bestått av bredbandsoch telefonitjänster med ett omfattande utbud av tjänster och
leverantörer inom IP-TV. Samtliga anslutna hushåll under
villakampanjen förses med en IP-TV-box på vilken kunden
fritt kan välja utbud från flera olika tjänsteleverantörer.
I samarbete med AB Bostäder i Borås kommer IP-TV under
året även att lanseras i deras lägenhetsbestånd och på så sätt
ersätta leveransen av det analoga grundutbudet via det
föråldrade kabel-tv-nätet.

Serverhotellet Berget är stadsnätets huvudsakliga gränssnitt
mot operatörer och tjänsteleverantörer. Genom att eftersträva
att samla samtliga kommersiella aktörer i ett nav, ökar
kostnadseffektiviteten jämfört med att ha flera kundunika
noder i stadsnätet.
Varumärke och position
Kommunikationsplattformen kopplad till varumärket
SplitVision är verksamhetens primära verktyg och används
sedan 2011 som märkning på verksamhetens produkter, undantaget de produkter som härrör från den tidigare affärsmodellen
Bornet. Varumärket SplitVisions uppgift är, utöver att särskilja affärsområdets produkter, även att bära de kärnvärden
som vi vill förmedla: lokalt, oberoende och framtidssäkert.
Som ett led i lanseringen av satsningen på villamarknaden
har ett kampanjupplägg under varumärket SplitVision tagits
fram som kretsar kring frågan ”Varför skulle jag skaffa fiber?”
Syftet med upplägget är att belysa fiberanslutningen som en
infrastruktur med ett stort långsiktigt värde för fastigheten.

Serverhotellet Berget
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Det gör kampanjupplägget genom att dra historiska paralleller till framväxten andra samhällsviktiga infrastrukturer som
elnat samt vatten och avlopp.
Kampanjen har två olika delar. En övergripande del syftar till
att skapa varumärkeskännedom och en allmän medvetenhet
om produkten. Del två av kampanjen utgörs av de marknadsföringsverktyg som är geografiskt knutna till de stadsdelar
och orter där försäljningen mot villamarknaden har öppnats.
Dessa syftar till att informera husägare om just deras möjlighet att ansluta till stadnätet och de konkreta frågeställningar
som möjligheten medför för husägaren.
Regional samverkan
Affärsområde Stadsnät är en av parterna i Västlänk. Västlänk
är en förening som består av nitton stadsnätsägare i Västsverige som tillsammans har investerat över 1,5 miljarder
kronor i nät i sina respektive områden. Det samlade nätinnehavet utgör en viktig del av förutsättningarna för att utveckla
bredbandsinfrastrukturen i regionen. Föreningen arbetar
tillsammans med bransch och region för att främja utbyggnaden av fibernät i Västsverige. Västlänk utgör dessutom ett
viktigt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Borås Elnät AB har på uppdrag av Borås Stad under 2015
gått in som delägare i det regionala bredbandsbolaget
Netwest Sweden AB. Bolaget har som huvudsakligt uppdrag
att genom att erbjuda tjänster från flera stadsnät och nätägare
under samma tak skapa en ökad enkelhet för nationella
kunder och därigenom generera affärer i regionens stadsnät.
Affärsområde Stadsnät är representerade i Netwests Sweden
ABs styrelse och kommer under året att på olika vis stödja
Netwests etablering på marknaden.
Budget 2016
Investeringar 2016
Affärsområdets investeringsbudget kan i huvudsak delas in
enligt nedan (i kkr):
BUDGET
2014

BUDGET
2015

BUDGET
2016

Fibernät
4 325
Strategiska samförläggningar 4 585
Aktiv utrustning
2 900
Övrigt
500
Totalt
12 310

70 777
13 215
4 598
1 100
89 690

82 586
13 771
4 473
1 000
101 830

Investeringsposten fibernät omfattar, utöver de områden som
ingår i utbyggnadsplanen för 2016, även förväntade investeringar kopplade till nyexploateringar och andra beställningsstyrda affärer som förväntas under året.
Investeringsposten strategiska samförläggningar representerar
de investeringar som görs i samverkan med andra infrastrukturbyggande parter i Borås, för att säkra förutsättningarna för en
framtida utbredning av fibernätet i Borås Stad. Investeringar

”

Stadsnätet marknadsför
enbart ett öppet nät och
kommer inte att ha något
egenintresse i vilka
tjänster de anslutna
hushållen väljer att köpa.

av den här typen möjliggör betydligt lägre accesskostnader
för anslutande näringsliv och bostadsfastigheter än vad som
annars hade varit fallet då ny grävning är nödvändig. När i
tiden investeringarna genomförs styrs i huvudsak av faktorer
utanför stadsnätets kontroll. Det är ofta en fråga om processer
där stadsnätet som samförläggande part inte är styrande.
Mot bakgrund av utbyggnadsplanen nyttjar stadsnätet möjligheten att samförlägga med olika infrastrukturbyggande parter
betydligt mer frekvent än innan utbyggnadsplanen, framför
allt i nätets yttre delar. Där har samförläggning tidigare i viss
utsträckning valts bort då tillräcklig investeringsförmåga inte
har funnits på samma sätt som med nuvarande fastslagna
affärsplan. Investeringen i ökad samförläggning budgeteras
till 10 mkr och är att betrakta som tidigarelagda investeringar
ur utbyggnadsplanen, då de i stor utsträckning genomförs
inom det område som utbyggnadsplanen omfattar.
Investeringsbudgetens post för aktiv utrustning innehåller i
huvudsak två olika delar. En del avser investeringar i aktiv
utrustning kopplade till de områden som omfattas av
utbyggnadsplanen för 2016. Den andra delen avser investeringar i central teknik drivna av beställningar från olika typer
av kunder under 2016. Under posten övrigt återfinns en
investering i Serverhotellet Berget i form av ett utbyte av en
äldre anläggning för batteribackup, som även kommer att
medföra en högre driftsäkerhet i anläggningen.
Intäkter 2016
De budgeterade intäkterna har följande procentuella fördelning avseende marknad:

Marknadsplatsen
Borås Stadsnät
Svartfiber
Kabel-tv
Privat ADSL
Triple play
Öppet nät
Övrigt
Totalt (kkr)

UTFALL
2014

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

29 %
31 %
10 %
9%
4%
3%
4%
42 841

22 %
27 %
8%
6%
2%
32 %
3%
57 290

24 %
26 %
4%
0%
0%
43 %
3%
66 860
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RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

220 028

234 520

236 280

- 805

0

0

BUDGET
2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring pågående arbete

1)

246 670
0

10 065

9 560

9 560

2)

9 967

6 700

7 800

3)

239 255

250 780

253 640

266 170

Råvaror och förnödenheter

58 224

59 950

55 990

56 900

Övriga externa kostnader

41 993

54 890

52 890

53 080

Personalkostnader

46 936

50 630

50 870

55 640

Avskrivningar av anläggningstillgångar
enligt plan

41 975

52 090

48 270

Summa rörelsekostnader

189 128

217 560

208 020

227 080

RÖRELSERESULTAT

50 127

33 220

45 620

39 090

290

300

250

250

5 686

8 710

7 800

8 600

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

44 731

24 810

38 070

30 740

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan

- 12 632

0

0

0

Lämnat koncernbidrag

- 31 750

0

0

0

RESULTAT FÖRE SKATT

349

24 810

38 070

30 740

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa intäkter

12 200
7 300

Rörelsens kostnader

4)

61 460

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

1)

Budgeterade intäkter 2016 inkluderar en höjning av bolagets elnätstariffer
på 1,4 % från och med 1 april.

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 utgifter för de övriga
interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.

3)

Övriga intäkter omfattar till en stor del administrativa tjänster åt
Borås Elhandel AB.

4)

Den fortsatt stigande avskrivningskostnaden mot föregående år följer
bland annat på byggandet av mottagningsstationer vid Sobacken
respektive Viared, högspänningskabel 130 kV mot planerad mottagningsstation vid Sobacken och påbörjad utbyggnad av stadens optofibernät.
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

159 851

164 200

164 700

3 765

3 500

4 900

4 000

Externa entreprenader

12 651

9 000

9 600

9 000

Övriga externa intäkter

335

600

350

400

Interna intäkter

460

470

470

470

Summa intäkter

177 062

177 770

180 020

180 910

Drift/underhåll/försäljning och entreprenader

48 096

48 820

46 500

46 120

Överliggande nät (Nätavgift till Vattenfall)

32 739

33 500

33 500

34 400

Förlustenergi (Kompensation, "spill" i distributionsnät)

8 119

7 800

7 000

6 200

Myndighetsavgifter (Säkerhet/beredskap/nätövervakning)

2 410

2 500

2 430

2 500

Kundtjänst/debitering och krav

2 689

3 880

3 680

5 200

Rörelsens intäkter
Eldistribution
Anslutningsavgifter

1)

167 040

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader exklusive avskrivningar

8 502

11 430

10 800

10 570

26 891

34 150

29 660

36 460

Summa rörelsekostnader

129 446

142 080

133 570

141 450

RÖRELSERESULTAT

47 615

35 690

46 450

39 460

Räntekostnader

3 980

6 100

5 500

6 140

Summa finansiella poster

3 980

6 100

5 500

6 140

43 635

29 590

40 950

33 320

Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan

Finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1)
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Budgeterade intäkter för eldistribution 2016 inkluderar en höjning av
bolagets elnätstariffer på 1,4 % från och med 1 april.
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

40 592

46 560

45 820

46 920

1 916

11 260

11 260

19 710

Rörelsens intäkter
Kommunikationsnättjänster
Anslutningsavgifter
Övriga externa intäkter

112

0

-20

0

Interna intäkter

220

230

230

230

Summa intäkter

42 841

58 050

57 290

66 860

23 802

39 550

37 270

39 800

1 800

2 000

2 000

2 400

Rörelsens kostnader
Drift- och underhåll, försäljningskostnader
samt ledning och planering
Kundtjänst/debitering och krav
Övriga rörelsekostnader exklusive avskrivningar

3 150

3 840

3 840

3 460

Avskrivning enligt plan på anläggningstillgångar

11 910

15 430

15 410

21 800

Summa rörelsekostnader

40 662

60 820

58 520

67 460

RÖRELSERESULTAT

2 179

- 2 770

- 1 230

- 600

Räntekostnader

1 073

2 010

1 650

1 980

Summa finansiella poster

1 073

2 010

1 650

Finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1)

1 106

-4 780

- 2 880

1 980
1)

- 2 580

Under åren 2015–2017 förväntas affärsområdet redovisa negativa resultat
som en konsekvens av det uppdrag Kommunfullmäktige beslutat ge 		
bolaget, vilket innebär att fibernätet byggs ut så att 90 % av medborgarna
ges möjlighet till bredband år 2020. Men från och med år 2018 förväntas
affärsområdet redovisa resultat i kraftigt positiv riktning, och redan år 2020
ett positivt resultat också ackumulerat för utbyggnadsperioden 2015 – 2020.
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BALANSRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR

UTFALL
2014-12-31

BUDGET
2015-12-31

PROGNOS
2015-12-31

BUDGET
2016-12-31

Nyttjanderätt

2 353

2 040

2 040

1 726

Aktiverade utgifter för dataprogram

1 816

1 380

1 380

944

Summa

4 169

3 420

3 420

2 670

63 973

63 610

61 250

58 250

575 832

818 060

711 969

946 559

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Tekniska anläggningar och maskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

1 954

395

3 200

4 000

641 759

882 065

776 419

1 008 809

49

0

49

49

0

0

142

142

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andelar intresseföretag
Summa

49

0

191

191

645 977

885 485

780 030

1 011 670

Pågående arbeten

919

1 724

919

919

Summa

919

1 724

919

919

57 437

60 000

60 000

60 000

Fordringar hos koncernföretag

1 771

500

1 001

1 001

Övriga fordringar

2 001

11

2 000

2 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23 657

20 000

20 000

20 000

Summa

84 866

80 511

83 001

83 001

Summa omsättningstillgångar

85 785

82 235

83 920

83 920

731 762

967 720

863 950

1 095 590

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i tusental kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

UTFALL
2014-12-31

BUDGET
2015-12-31

PROGNOS
2015-12-31

BUDGET
2016-12-31

20 000

20 000

20 000

20 000

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier)
Reservfond

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa

70 000

70 000

70 000

70 000

- 266

36 899

0

38 070

266

24 810

38 070

30 740

0

61 709

38 070

68 810

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

184 852

172 221

184 852

184 852

Summa

184 852

172 221

184 852

184 852

Förutbetalda anslutningsavgifter

4 228

4 500

4 000

3 800

Summa

4 228

4 500

4 000

3 800

274 062

524 290

446 028

647 128

Leverantörsskulder

67 384

20 000

50 000

50 000

Skuld till koncernföretag

31 752

0

1 000

1 000

Övriga skulder

90 704

110 000

60 000

60 000

8 780

5 000

10 000

10 000

472 682

659 290

567 028

768 128

731 762

967 720

863 950

1 095 590

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit, koncernkonto

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR
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EKONOMISKA NYCKELTAL
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

229 190

241 220

244 080

253 970

44 731

24 810

38 070

30 740

266

24 810

38 070

30 740

Balansomslutning

731 762

967 720

863 950

1 095 590

Obeskattade reserver

184 852

172 221

184 852

184 852

70 000

131 709

108 070

138 810

Resultaträkning
Omsättning
Resultat före dispositioner och skatt
Årets resultat
Balansräkning

Eget kapital
Övriga nyckeltal
Omsättning per anställd

3 016

3 216

3 212

3 175

Rörelsemarginal, %

1)

21,9

13,8

18,7

15,4

Resultatmarginal, %

2)

19,5

10,3

15,6

12,1

Räntabilitet på totalt kapital, %

3)

7,2

3,9

5,0

4,0

Räntabilitet på eget kapital, %

4)

21,3

9,8

14,7

11,5

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

5)

10,9

5,8

7,8

5,76

Kassalikviditet, %

6)

18,0

12,2

14,6

10,8

Soliditet, %

7)

29,3

27,5

29,2

25,8

Eget kapital av omsättningen, %

8)

93,5

110,3

103,3

111,4

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr

9)

0,3

0,2

0,3

0,2

Räntetäckningsgrad, ggr

10)

- 8,9

3,8

5,9

4,6

Skuldränta, %

11)

- 0,9

1,1

1,1

0,9

Skuldsättningsgrad, %

12)

241

264

242

287

1)

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

2)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent
av omsättningen.

3)

4)
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Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittet av ingående och
utgående balansomslutning.
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av
genomsnittet av ingående och utgående balans för summa
eget kapital plus 78 % 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.
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7)

Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver i procent av
balansomslutningen.

8)

Eget kapital plus 78 % 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 % av
de obeskattade reserverna.

12)

Summa skulder plus 22 % latent skatteskuld av obeskattade
reserver i förhållande till eget kapital plus 78 % av de
obeskattade reserverna.

FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

TILLFÖRDA MEDEL

UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

Rörelseresultat före dispositioner och skatt

44 731

24 810

38 070

30 740

Avskrivningar som belastar årets resultat

41 975

52 090

48 270

61 460

Internt tillförda medel

Ökning av långfristiga skulder

647

220

0

0

87 353

77 120

86 340

92 200

105 398

275 210

186 350

293 100

0

0

228

200

31 750

0

0

0

Summa använda medel

137 148

275 210

186 578

293 300

Förändring av rörelsekapitalet

- 49 795

- 198 090

- 100 238

- 201 100

805

0

0

0

1 489

- 1 040

- 1 865

0

0

0

0

0

2 294

- 1 040

- 1 865

0

52 089

197 050

98 373

201 100

- 49 795

- 198 090

- 100 238

- 201 100

Summa tillförda medel

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar
Minskning av långfristiga skulder
Koncernbidrag

SPECIFIKATION ÖVER
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring likvida medel och outnyttjad kreditlimit
Summa förändring omsättningstillgångar
Förändring kortfristiga skulder

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING
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INVESTERINGAR
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2014

BUDGET
2015

PROGNOS
2015

BUDGET
2016

0

6 200

400

5 800

2 270

42 500

17 520

34 000

Vinrankan mottagningsstation

38 902

28 200

29 890

0

Sobacken mottagningsstation

188

0

6 500

40 700

0

5 300

5 300

6 600

1 353

1 300

590

700

0

0

2 390

0

540

3 000

3 000

0

2 643

1 800

80

2 800

Älvsborgskullen mottagningsstation
Viared mottagningsstation

Solhem mottagningsstation
Övriga mottagningsstationer
Elektra fördelningsstation
Sandlid fördelningsstation
Övriga fördelningsstationer
Nätstationer

4 284

7 800

7 700

Högspänningsnät 130 kV

2 927

53 300

14 000

Högspänningsnät 10 kV

16 738

17 500

8 400

Lågspänningsnät 0,4 kV

4 818

5 250

4 500

5 300

107

13 370

1 020

11 920

Summa Affärsområde ELNÄT

74 770

185 520

101 290

191 270

Optofibernät

21 715

88 590

81 590

4 902

1 100

3 100

2 180

26 617

89 690

84 690

101 830

4 011

0

370

0

Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system

Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system
Summa Affärsområde STADSNÄT

7 200
1)

60 000
16 250

2)

99 650

Fastigheten Vinrankan
(ombyggnad äldre transformatorstation)

Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system
Summa övriga investeringar

TOTALT

34

1)

51 mkr avser kabelförläggningar under 2016 mot planerad
mottagningsstation vid Sobacken.

2)

83 mkr avser utbyggnad av fibernätet under projekt
”Bredband 2020”, som totalt 2015 – 2020 beräknas omfatta
drygt 400 mkr.
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0

0

0

0

4 011

0

370

0

105 398

275 210

186 350

293 100

– ett kommunägt företag –
Borås Elnät AB, Majorsgatan 5, Box 1714, 501 17 Borås
Tel 033 - 35 72 00, info@boraselnat.se, www.boraselnat.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns att gälla
fr.o.m. 2016-01-01.

2015-11-20
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-25
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0654 705
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-11-09, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-12-14

Dnr 2015/KS0654

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016
Fritids- och folkhälsonämnen föreslår att bidragsbestämmelserna förändras för Anläggningsbidraget och Socialt riktat bidrag samt att infoga riktlinjer för bidrag till Sociala föreningar i bidragsbestämmelserna.
Nämnden anför att Anläggningsbidraget inte har ändrats sedan 1995. Bidraget är till
för ny-, om-, och tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget är i dagsläget 40 % av kostnaderna,
dock max 80 000 kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och därför föreslår nämnden en höjning av maxbidraget till 120 000 kr. För arbeten som innefattar
övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka
till 50 % och maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till
föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15 föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor
till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och ungdomsverksamhet och inköp
av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr. För att kunna möte framtida
utmaningar i dessa områden föreslår Fritids- och folkhälsonämnden en höjning av
maxbidraget till 250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned
för att passa in i mallen för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna förändringarna i bidragsbestämmelserna kan ge ökade årliga kostnader med ca 0,4 mnkr. I budget 2016 erhöll
nämnden ett utökat kommunbidrag på 1,4 mnkr till bidragsramen. Denna förstärkning av kommunbidraget bedöms även kunna innefatta ovanstående förändringar i
bidragssystemet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

§ 102
2015/FF0245 805
Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016
Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan 1995. Bidraget är till för ny-, om-, och tillbyggnad av
föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget
är 40 % av kostnaderna, dock max 80 000 kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och
vi föreslår en höjning av maxbidraget till 120 000 kr. För arbeten som innefattar övergång till
förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och
maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till föreningar som
jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker 1015 föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för
barn- och ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr.
För att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av maxbidraget till
250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från
Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned för att passa in i mallen
för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Bilaga: Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och Socialt riktat
bidrag samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i bidragsbestämmelserna och föreslår
Kommunstyrelsen att godkänna justeringarna.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Forts.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

Forts. § 102
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Datum

Diarienummer

2015-08-24

2015/FF0245 805

Hans Andersson, 033 – 35 73 76

Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser
2016
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och
Socialt riktat bidrag samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i
bidragsbestämmelserna och skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan 1995. Bidraget är till för ny-, om-, och
tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte
av tak med mera. Bidraget är 40 % av kostnaderna, dock max 80 000 kr. Kostnaderna
har ökat under tiden fram till idag och vi föreslår en höjning av maxbidraget till
120 000 kr. För arbeten som innefattar övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och
vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till
föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads
välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15 föreningar varje år. Bidrag ges
till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och
ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr.
För att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av
maxbidraget till 250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala
föreningar från Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats
ned för att passa in i mallen för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Förvaltningens övervägande
Socialt riktat bidrag; Borås har stora utmaningar framför sig gällande sina socialt
utsatta områden. En viktig faktor är den fritidssysselsättning som erbjuds. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen vill nu ta ett rejält krafttag och visa vikten av ett fungerande
föreningsliv där alla inkluderas. Tillsammans med flera aktörer (SISU Idrottsutbildarna,
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Västra Götalandsregionen med flera) vill vi samla så mycket resurser som möjligt för
att kunna göra en så stor påverkan som möjligt.
En arbetsgrupp bestående av Fritids- och folkhälsonämndens presidium,
Föreningsenheten, Folkhälsoenheten, SISU, Stadsdelen samt berörda föreningar och
eventuellt någon till, föreslås bildas för att tillsammans se var resurserna behöver sättas
in och till vad. Föreningarna får söka medel och precisera vilka resultat man vill uppnå.
Meningen är att bidraget (från FoF) ska täcka en anställd på minst halvtid, resterande
av annan part (flera). Utvärdering görs varje år med möjlighet till förlängning.
Konsekvenser
Föreningarnas anläggningar är av största vikt för att föreningslivet ska kunna
genomföra sina aktiviteter år efter år. Att lämna ett bra anläggningsstöd är en god
investering för ett gott fritidsutbud i kommunen.
Det socialt riktade stödet har fungerat som ett extra stöd för många föreningar. Med
ett utökat stöd kan vi göra mycket mer. I samverkan med andra aktörer som arbetar
för invånarnas bästa kan vi komma en bra bit på väg för att inkludera alla i ett aktivt
föreningsliv.
Bilagor
Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.

Borås Stads
Bidragsbestämmelser
Gäller from 2015-03-01
Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska
ungdomsförbund och handikappföreningar.
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Allmänna bestämmelser för bidrag
”I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där
alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.”
Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från kraven, då krävs ett politiskt beslut.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bidragen följer Fritids- och folkhälsonämndens normer.
Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsonämnden.
Föreningen ska vara verksam i Borås Stad.
Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte.
Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta ställning för demokrati.
Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till någon
form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra droger.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år och minst 30 aktiviteter per år.
Medlemsavgiften ska vara personlig och minst 50 kr. (Familjemedlemsavgift tillåts ej).
Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen.
Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto, samt organisationsnummer.
Kommunen har rätt att begära de papper man vill för att kontrollera föreningarna.
Om en förening är skyldig kommunen pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.

Följande sorts föreningar kan inte få bidrag.
-

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.

Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:
-

Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där
man bara sysslar med film.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.

Ansökan
-

Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag.
Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag.
Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande.
Bidrag söks av huvudföreningen.
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Bestämmelser för Ungdomsföreningar
Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6-20 år. Bidraget är 150
kr/medlem oavsett medlemsavgiften (minst 50 kr, se allmänna bestämmelser). Bidraget baseras
på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
Ansökan ska göras senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning
över de kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400 kr/m2. Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen har (se tabell nedan).
Godkända kostnader är för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För ägd lokal är de godkända
kostnaderna ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med
50kr/m2.
För föreningar som äger sin lokal måste föreningen vara certifierad som Säker och trygg
förening (inom en treårsperiod, fr o m 2013; denna mening tas bort!), för att få lokalbidrag.
Godkänd storlek på lokalen;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Aktivitetsbidrag
En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per
deltagare upp till 20 deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska föras. En deltagare får endast räknas en
gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten ska vara ledarledd.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller kommersiella
arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens.
Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att alla
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aktiviteter på kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt
höst/vår. (Exempel; aktiviteter mellan perioden 20130701-20131231 läggs ihop med aktiviteter
mellan 20140101-20140630 och bilder underlag för antal aktiviteter 2015).

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan
Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor administrerade av Borås Stad får ett
bidrag på 250 kr/tillfälle. Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår även
aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till
verksamhetsbidrag. Bidraget betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Nivå Medl. 6-20 år Aktiviteter Bidrag kr.
1
25
150
10 000 kr
2
50
225
40 000 kr
3

100

350

55 000 kr

4

125

450

75 000 kr

5

150

550

100 000 kr

6

175

700

125 000 kr

7

200

850

175 000 kr

8

250

1 000

225 000 kr

9

300

1 500

250 000 kr

Anläggningsbidrag
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd
för ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är. Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 (80 000) kr eller det
maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. För arbeten omfattandes förnyelsebar
energi lämnas bidrag på 50 %, dock max 150 000 kr. eller det maxbelopp som Fritids- och
folkhälsonämnden beslutar. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas. Åtgärden skall vara
genomförd senast två år efter nämndbeslut. Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än
20 000 kr, inte heller till projekt som har påbörjats före ansökan.

Anläggningslån
Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar,
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ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat
belopp.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
Riksidrottsförbundet
Villkor
- Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
- Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
- Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
- Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Ansökan
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast den 31 maj.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut under augusti månad och tillskriver KS förslag på
vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast under december månad samma år.

Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar
Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för
allmänheten. Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med budgeten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2. Detta gäller endast
bordtennishall, tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall.
För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern
6-20 år under året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan:
Typ av objekt
Boulebanor/bana
Bågskyttebana (ute)
Bågskyttebana fält
Båthamnar
Båtsport/vattenskidanl.
Discgolfbana/hål
Elljusspår/km
Endurobana
Fotbollsplan grus 11-manna
Fotbollsplan grus elljus

Bidrag
300 kr
2 000 kr
1 000 kr
1 500 kr
3 000 kr
250 kr
8 000 kr
2 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

Typ av objekt
Fotbollsplan gräs 11-manna
Fotbollsplan gräs 7-manna
Fotbollsplan gräs elljus
Gevärsskyttebanor
Golfbana/hål
Gokartbana
Hoppbacke
Jaktskyttebanor
Konstgräsplan 11-manna
Konstnsöspår minst 1 km

Bidrag
20 000 kr
9 000 kr
22 000 kr
2 000 kr
1 100 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
6

Motocrossbana
Paddock med elbelysning
Pistolskyttebanor (ute)
Rallycrossbana

10 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
10 000 kr

Slalombacke/100 m
Tennisbana asfalt
Tennisbana grus
Tennisbana konstgräs

1 500 kr
2 000 kr
4 500 kr
3 000 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel utgår med 2 000 kr/bana.

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag. Med detta stöd ska
arrangemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En samlad bedömning av
attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget
ligger till grund för bidragsbeslutet. Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsokontoret tillhanda
senast två månader före arrangemanget. Fritids- och folkhälsonämnden avgör i varje enskilt fall
och beslutet är inte normgivande. Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter
arrangemanget.

Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska kunna
disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med små
ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.
Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som bedrivs av
förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen.
Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller verksamhet som
har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till ekonomiskt överskott kan
dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger per år.
Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela lokalkostnaden
hyresgästen.
Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, IOGT/NTO Kinnarumma samt
DHR:s lokaler på Ribbingsgården.

Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med
bidragsbestämmelserna. Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Bidrag till säkra och trygga föreningar
Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker
som finns. Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:
För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr första året och därefter 6 000 kr/år.
För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr första året och därefter 4 000 kr/år.
För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr första året och därefter 2 000 kr/år.
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Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret när alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda.
Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år, där fem parametrar följs upp.
Ansökan sker senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9.

Orienteringskartor
Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar och reviderar orienteringskartor.
Kartan ska finnas med i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande och beslut tas i
Fritids- och folkhälsonämnden senast två månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel
ställs till förfogande samma år som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförd senast två år
efter nämndens beslut. Bidraget är 8 250 kr/km2 för nyritad karta och 4 000 kr för revidering.

Socialt riktat bidrag
Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt
utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som
föreningen haft utöver vad som är normalt.
Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till
medlemmar på ett annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det
kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast 15 november tillsammans med
kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och
maxbelopp är 250 000 (75 000) kr.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med verksamhet för barn och ungdom 6-20
år.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år. Föreningen kan lämna in ansökan om
startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande
medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet,
intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet
avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Bestämmelser för invandrarföreningar
Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla
ursprungslandets kultur och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv.
Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret, bosatt i
kommunen, och har erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha minst
15 medlemmar. Invandrarförening kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda
regler. För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens allmänna bidragsregler.

Grundbidrag
Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamheten. Bidraget kräver att föreningen
redovisar minst 30 aktiviteter. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter. Bidraget är 50 kr per
bidragsgrundande medlem. Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. Verksamheten ska
omfatta minst sex månader. Ansökan inlämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Till
ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt
förteckning över kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Lokalen skall vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen ha minst 50
bidragsgrundande medlemmar och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas
även vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent av godkända kostnader, dock max 400 kr/m2.
Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till
föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande medlemmar
50-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
450-

Bidragsyta
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²
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Bestämmelser för pensionärsföreningar
Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få bidrag enligt nedan.
Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha
minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på lägst 30 kr.
Medlem är också den som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen
ska vara öppen för alla och arbeta enligt demokratiska principer, och öppet ta ställning för
demokrati som samhällssystem.
Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen
har också rätt att reglera skulder genom att dra in bidrag.
Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro. Ansökan ska skrivas under av föreningens
ordförande.

Grundbidrag
Bidraget är 60 kr per medlem.
Ansökan lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning samt förteckning över
kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidragsberättigade pensionärsföreningar som har egna kontorslokaler i den
kommungemensamma träffpunkten kan få lokalbidrag. Bidraget utgår med 90 % av kostnaden,
dock max 850 kr/m2 .
Bidraget betalas ut i efterskott.

Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.

Grundbidrag
Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag på 0,15
GN. Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.

Bidrag per fullmäktigemandat
Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade medlemmar
mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i fullmäktige.
Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade
medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.
Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts. Politiska
ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden.
GN = 52 141 kr (2015)
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Allmänna bestämmelser för handikappföreningar
Med bidragsberättigad handikappförening avses förening med medlemmar som består av
personer som har funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte skall vara att
förbättra de funktionshindrades villkor och bevaka deras intressen.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska
ha minst 15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen
och ska vara ledarledd. Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60
minuter. Man får delta i max två aktiviteter per dag.
För aktiviteter i åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt
gäller Allmänna bestämmelser på sid. 3.

Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem med 100 kr.
Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag får inte grundbidrag för de första 299
bidragsgrundande medlemmarna.
Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex
månader.
Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över
kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/m2. Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader är
för hyrd lokal hyran, uppvärmning och el.
Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Administratörsbidrag
Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer möjlighet att anställa administratör på
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heltid.
Förening/samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360
redovisade aktiviteter får bidrag för en administratör. Bidraget är på 175 000 kr exklusive
lagstadgade social avgifter.

Verksamhetsbidrag
Förening med minst 75 bidragsgrundande medlemmar och minst 90 aktiviteter får bidrag med
30 000 kr per år.
Förening med minst 200 bidragsgrundande medlemmar och minst 180 aktiviteter får bidrag med
45 000 kr per år.
Förening med minst 250 bidragsgrundande medlemmar och minst 210 aktiviteter får bidrag med
60 000 kr per år.

Anläggningslån samt anläggningsbidrag
Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. Regler och anvisningar finns på sidan 5.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som startar verksamhet för
funktionshindrade.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha en medlemsavgift på minst 50 kr.
Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller
kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar,
protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, samt
styrelsens sammansättning.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet
avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Riktlinjer för Sociala föreningar
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar, är ett riktat bidrag till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.
Bedömningskriterier
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden.
Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad till fritids- och folkhälsonämnden senast den 30 september avseende
kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avvisas om den inte
uppfyller kriterierna för bidraget.
Utbetalning av godkända bidragsansökningar
Bidraget utbetalas så snart Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in uppgifter om plus- eller
bankgironummer. Avser bidraget helt eller delvis hyra av lokaler tillhörande kommunen, kommer
hyresbeloppet att betalas direkt till Lokalförsörjningsförvaltningen.
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BESLUTSFÖRSLAG

Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämndens förslag till nya regler för bidrag till kulturverksamhet godkänns.

2015-11-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0731 860
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-11-19, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-12-14

Dnr 2015/KS0731

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
Kulturnämnden föreslår att nya regler för bidrag till kulturverksamhet gäller från och
med 2016. Bakgrunden är att Kommunfullmäktige gett Kulturnämnden i uppdrag att
göra en allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna med avseende på
hur resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.
Kulturnämnden redovisar att skillnaderna med de nya reglerna jämfört med nuvarande bidragsregler är att förslaget innehåller förtydliganden för vilka och för vad
föreningar eller enskilda ska kunna erhålla bidrag från Kulturnämnden. Likaså vad
Kulturnämnden inte beviljar bidrag till. Utöver det bygger det föreslagna regelverket
på att vissa formella kriterier samt viktiga bedömningsgrunder - kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv, ekonomi och andra resurser ska uppfyllas för årsbidrag respektive arrangemangs- eller
projektbidrag. En presentation av förslaget genomfördes i samband med att Kulturnämnden bjöd in kulturföreningarna till ett Dialogcafé den 5 oktober.
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget utan ser positivt på de förtydligande som görs i bidragsgivningen. Ekonomiskt är bidragen till kulturverksamhet en
del av nämndens ekonomi och skall avvägas och bedömas mot andra verksamheter
som skall finansieras genom Kulturnämndens kommunbidrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämndens förslag till nya regler för bidrag till kulturverksamhet godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
Beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till nya regler för bidrag till kulturverksamhet
med vissa redaktionella ändringar att gälla från och med 2016. Förslaget översänds
till Kommunstyrelsen för beslut.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kommunfullmäktige har gett Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en allmän
översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna med avseende på hur
resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.
Nuvarande bidragsregler reviderades senast 2011.
En medborgardialog om musiklivets ställning i Borås och på vilket sätt det bäst
kan stödjas genomfördes under våren 2015 på sex olika platser i samband med
olika kulturevenemang.
En omvärldsorientering har genomförts inför arbetet genom att ta del av
bidragsregler från kommuner i samma storlek som Borås.
Förslaget bygger på samma bidragsformer som tidigare. Det vill säga
• Årsbidrag
• Arrangemangs- eller projektbidrag
• En snabb slant
• Kulturstipendier
Skillnaden från nuvarande bidragsregler är att förslaget innehåller förtydliganden
för vilka och för vad föreningar eller enskilda ska kunna erhålla bidrag från
Kulturnämnden. Likaså vad Kulturnämnden inte beviljar bidrag till. Dessutom
bygger det föreslagna regelverket på att vissa formella kriterier samt viktiga
bedömningsgrunder - Kvalitet, Målgruppsarbete och publik räckvidd, Delaktighet,
Jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv, Ekonomi och andra resurser ska
uppfyllas för Årsbidrag respektive Arrangemangs- eller projektbidrag.
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En presentation av förslaget genomfördes i samband med att Kulturnämnden
bjuder in kulturföreningarna till ett Dialogcafé den 5 oktober.

Reservation
Yrkanden
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kulturnämnden beslutar om nya regler för
bidrag till kulturverksamhet med följande ändringar:
•
•
•
•

Under punkt 5 med rubriken ”Allmänna regler för föreningslivet” ändras
så att lydelsen blir ”främja integration”
Under Årsbidrag, Bedömningsgrunder och punkt 4 stryks flerkulturellt
perspektiv
Under Arrangemangs-/projektbidrag, Bedömningsgrunder och punkt 4
stryks flerkulturellt perspektiv
Att punkten ”religionsutövning” finns kvar under rubriken
”Kulturnämnden beviljar inte bidrag till”. Se bilaga

Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt Kulturförvaltningens
förslag med vissa redaktionella ändringar.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat
i enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det inte vill röstar
nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD)
förslag.
Vid omröstning röstas ja av Sara Andersson (S), Peter Wiberg (V), Gabriel
Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Pirita Isegran (M), Lena Medelius (M), AnnCharlotte Blomqvist (KD) och Marie-Louise Hall (M) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD).
Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med det upprättade
förslaget.
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Kulturnämnden beslutar därmed med åtta röster mot en
att

tillstyrka förslaget till nya regler för bidrag till kulturverksamhet med vissa
redaktionella ändringar att gälla från och med 2016, samt

att

översända förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
eget förslag. Se bilaga.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet.

Regler för bidrag till kulturverksamhet
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara
tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden.
Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.
De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:
• Årsbidrag
• Arrangemangs- /projektbidrag
• En snabb slant
• Kulturstipendier
Kulturnämnden vill med sina bidrag:
främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor och då särskilt:
1 uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2 främja integration och samverkan
3 beakta tillgänglighetsperspektiv
4 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Kulturnämnden vill med sitt stipendium:
Ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga
områden.

Allmänna regler för föreningslivet
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. Föreningen
ska:
• vara registrerad i Borås Stad
• bedriva ideell kulturverksamhet
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
• låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
• ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och
sekreterare
• hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partipolitisk verksamhet
andra kommunala förvaltningar
ekonomiska föreningar
elevorganisationer
fackförbund
föräldraföreningar
hyresgästföreningar
villaföreningar
hembygdsföreningar
verksamhet som inte är offentlig
välgörenhet
försäljning av mat och dryck

Föreningsuppgifter
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar av gällande
stadgar till Kulturkontoret.
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar
som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Årsbidrag
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska
möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.
Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:
• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
• utgår från fokus på barn och unga
• eftersträvar att nå nya målgrupper
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse
och tolerans
• främjar breda samarbeten inom kulturen
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
• är öppet för allmänheten
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.
• Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även
det långsiktiga värdet bedöms.
• Målgruppsarbete & publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik.
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel
ålder, genus och geografisk spridning.
• Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor.
• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
• Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.

Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för årsbidrag
• Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan.
• Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
• Lagar och förordningar ska följas
• I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten
Ansökan
Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och
bidrag. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser.
(För ansökan till 2016 är ansökningstiden förlängd till 7:e december 2015). Till ansökan bifogas
Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk sammanställning från föregående år.
Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås
Beslut
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.

Arrangemangs-/projektbidrag
Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka
tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att
genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar,
föreläsningar med mera.
Ett arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, dvs. att beslutat
bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så fall Kulturnämnden om och är
inte något som går att ansöka.
Arrangemangs-/projektbidrag beviljas inte om föreningen har fått årsbidrag.
Arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några
av kriterierna nedan:
• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
• utgår från fokus på barn och unga
• eftersträvar att nå nya målgrupper
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse
och tolerans
• främjar breda samarbeten inom kulturen
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
• är öppet för allmänheten
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.
• Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även
det långsiktiga värdet bedöms.
• Målgruppsarbete & publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik.
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel
ålder, genus och geografisk spridning.
• Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor.

• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
• Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.
Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för alla projekt
• Ansökan görs via ansökningsblankett på hemsidan.
• Arrangemanget/projektet ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet ska det
tydligt framgå att Kulturnämnden stöder arrangemanget/projektet.
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas.
• Lagar och förordningar ska följas.
Ansökan
Ansökan ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor innan planerat arrangemang/projekt
startar.
Redovisning
En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor
efter att det är avslutat.
Blanketter
Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och
bidrag.

En snabb slant
Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja
förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga och äger det rum någonstans i Borås?
Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En snabb slant". Både enskilda och
föreningar kan söka.
Vem kan söka?
•
•
•

Unga mellan 13 och 26 år
Icke-professionell utövare
Både enskild och föreningar

För vad kan man söka?
•
•
•
•

Projektet ska ha konstnärlig och kulturell karaktär
Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning
Projektet ska rikta sig utåt till andra unga och bli synligt på något sätt
Det ska äga rum någonstans i Borås Stad

Vad kan man inte söka för?
•
•
•
•
•

Projekt som initieras och drivs av vuxen
Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktad verksamhet
Projekt som äger rum där alkohol serveras
Projekt som strider mot de övergripande riktlinjer som Kulturnämnden tillämpar
Gymnasieskolans gymnasiearbeten

Att tillverka eller utveckla något för en sluten grupp faller utanför En snabb slant. Projektet måste
vara publikt samt rikta sig till andra unga än de som söker. En snabb slant är ett engångsbelopp,
alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd. Det ska ej gå till lön eller uppehälle. Alla
samverkansparter ska redovisas. För ett givet projekt går det att söka antingen en Snabb slant
eller ett arrangemang-/projektetbidrag, som är en annan av Kulturnämndens stödformer.
Hur mycket kan man söka?
Det går att söka max 7 000 kr.
För stöd och hjälp inför ditt projekt finns handledning att få från Kulturkontorets
kultursekreterare.
•
•
•
•

Om du får En Snabb Slant
Pengarna betalas ut till angivet konto.
Besked kommer per post.
Senast sex veckor efter projektet ska du lämna in en redovisning till Kulturkontoret. I den
ska det stå projektets intäkter och kostnader, hur stor publiken var och hur projektet
marknadsförts.
Redovisningen kan postas eller mailas in.

Kulturstipendium
Kulturnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Syftet är att ge möjlighet till vidareutbildning
och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.
Stipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik och
scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad.
Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person.
Ansökan
Ansökningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och bidrag.
Ansökan ska vara inlämnad senast 21:e februari. För sent inkomna ansökningar beaktas inte.
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Förändring av taxor inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
”Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel” och” Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel med
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel” fastställs att gälla fr.o.m. 2016.

2015-11-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0069 041
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Sida
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2015-12-14

Dnr 2015/KS0069

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Förändring av taxor inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att följande taxor förändras att gälla fr.o.m.
2016.
*Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
*Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel
med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Beslut om dessa taxor skulle normalt ha ingått som en del av Kommunfullmäktiges
budgetbeslut 2016 den 24 november 2015 men kom inte med vid det tillfället.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
”Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel” och” Tillsyn av anmälningspliktig servering eller
detaljhandel med öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel” fastställs att gälla fr.o.m. 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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033-35 70 00 vx
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Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet dels enligt alkohollagen och
tobakslagen och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 8 kap. 10 §
andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen
även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581)
ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt
23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen
ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.
Serveringstillstånd enligt alkohollagen
Ansökningsavgifter
Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning
10 000 kr
Omprövningsavgift för serveringstillstånd som fått prövotid för hela tillståndet *
4 600 kr
Omprövningsavgift för serveringstillstånd som fått prövotid för delar av tillståndet * 3 300 kr
Ändrade ägarförhållanden, mer än 25 procents förändring av ägandet i verksamheten 6 200 kr
Ändring av styrelseledamot, firmatecknare, VD, platschef och liknande personer
utan aktieinnehav eller med aktieinnehav mindre än 25 %				
2 200 kr
Ny bolagsform, samma personer							
4 600 kr
Utvidgning av serveringsyta i befintligt tillstånd 					
4 600 kr
Förändringar i befintligt tillstånd, ej gällande yta
				
3 300 kr
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten			
5 400 kr
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap
				
800 kr
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap **					
500 kr
Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde,
tillfällig uteservering ***								 1 600 kr
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt
serveringutrymme (per sökande)							 2 900 kr
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
(per sökande)										 1 300 kr
Kunskapsprov per person och tillfälle							
1 300 kr
Förseningsavgift, restaurangrapport							 1 000 kr
*
**
***

taxan har tillkommit då allt fler tillstånd får prövotid
har tillkommit då man behöver utreda om det är ett slutet sällskap eller inte
höjning till dubbla avgiften då mycket arbetstid läggs per tillstånd

Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap
Avgiften är 3 100 kr per tillstånd och år.
Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten
Avgiften är 3 100 kr per tillstånd och år.
Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten
Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol föregående år. Om en ny restaurang erhåller
tillstånd placeras den första året i lägsta klassen. Restauranger med serveringstillstånd som inte rapporterat sin
årsomsättning till Folkhälsomyndigheten eller Tillståndsenheten under första halvåret, betalar förseningsavgift,
flyttas automatiskt upp till nästa årsomsättningsgrupp jämfört med föregående år och debiteras den avgiften.
Årsomsättning		
–
250 000
250 001 – 		500 000
500 001 – 		1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 6 000 000
6 000 001 – 8 000 000
8 000 001 – 12 000 000
12 000 001 – 16 000 000
16 000 001 – 			

Gällande taxa
3 300 kr		
4 900 kr
6 200 kr
8 600 kr
10 200 kr
11 800 kr
13 200 kr
17 200 kr
21 000 kr
25 000 kr

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår
endast fast tillsynsavgift.
Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
Halv avgift
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 juli debiteras hel avgift. Har beslut om nytt tillstånd
fattats efter den 1 juli debiteras halv avgift.
Då verksamheten upphör
Den som är tillståndshavare vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av
eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel
med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Gällande taxa
Folköl							2 000 kr
Tobak							2 000 kr
Folköl och tobak					
2 600 kr
Vissa receptfria läkemedel				
2 000 kr
Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl		
2 600 kr
Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl		
3 800 kr
Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger
fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande tillämpningsföre-skrifter.

Kommentarer
Taxorna är generellt uppräknande med 5%.
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna.
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Annette Carlson
Kommunalråd
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Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0717 759
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-11-26, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0717

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årligen kartläggningen av
hemlöshetssituationen i Borås. I jämförelse med de senaste åren så har antalet hemlösa ökat. Enligt socialstyrelsens olika situationer så har ökningen skett i situation 1
och situation 4 och minskat i situation 2,3 och 5 (definition av socialstyrelsen hemlöshetssituationer se bilaga).
För att kunna möta denna utveckling är det bland annat viktig att det snarast skapas
fler bostäder i kommunen samt att arbetet med ”bostad först” arbetas vidare med och
om möjligt intensifieras. Med fler bostäder och att arbetet med ”bostad först” fortsätter kan detta komma att minska hemlösheten i samtliga de fem situationer som Socialstyrelsen har definierat.
Kommunstyrelsen anser att det är ett måste för Borås Stad att på flera plan arbeta
med frågorna kring att minska hemlösheten. Detta innebär förutom socialtjänstens
arbete att arbetet med att få fram mer bostäder måste intensifieras. Sociala omsorgnämndens kartläggning läggs till handlingarna

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0717

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer
Situation 1:
En person är hänvisad till akutboende, härberge, jourboende eller är uteliggare
Situation 2:
En person som är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingshem eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planeras skrivas ut inom 3 månader efter
mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit
räknas även de personer som skulle skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund
av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3:
En person bor i en av kommunen ordnade boendelösning (till exempel försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen
inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn/eller särskilda villkor eller regler.
Situation 4:
En person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetsituation gäller under mätperioden.
Situation 5:
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård och omsorgssystemet. Detta gäller inte för barn och ungdomar (18 år
eller yngre) som är placerade utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program mot hemlöshet
Hemlöshet 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 22 augusti 2013
Dokumentet gäller för: Alla bolag och förvaltningar
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016
2 Hemlöshet

Program mot
hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella faktorer
som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och ständiga
förändringar kräver nya lösningar. Det är viktigt att alla är öppna för att hitta kreativa lösningar.
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden, och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.
I dagligt tal används begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till
akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer
som på olika sätt har en osäker boendesituation. Inte alla som är hemlösa enligt den definitionen ingår i socialtjänstens ansvar.

Kommunens ansvar
Socialtjänstlagen ger kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
efter prövning får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig
skyldighet att bistå med bostad.
Utländsk medborgare som inte har uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv, annars
ska denne avvisas. Personen har alltid rätt att söka bistånd från kommunen. Det kan ge
matpengar samt en biljett hem om detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom
ambassad.

Nationella mål och Borås Stads arbete
Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten. Borås Stads utgår från dessa mål.
Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.
Borås Stad kan erbjuda sociala hyreskontrakt, som sedan kan leda till ett eget kontrakt. Vi
har akutplatser som ger stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem. Vi har möblerade jourlägenheter som kan beviljas som insats. De lägenheterna är i första hand avsedda
för familjer med barn.
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet kan stödja och vara språkrör i kontakten med myndigheter, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt.
Dessa insatser ska fortsätta i den utsträckning som behovet kräver.
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Borås Stad vill utveckla
•
•
•
•

fler bostäder för dem som har svårt att få hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden, t ex övergångsbostäder
ett härbärge som tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter
ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området.

Åtgärderna kan ske i egen regi eller i samarbete med andra.
Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Borås Stad stödjer frivilligorganisationer med bidrag till lägenheter för utskrivna. Det stödet
ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
•
•

utslussningslägenheter för kortare tid efter utskrivning
ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna.

Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås Stad vill utveckla
•
•

våra samverkansformer, internt och externt, för att underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden, t ex med ”boskolor” och uppföljning sex månader efter eget
kontrakt.
arbete efter metoden ”bostad först”, som utgår från att bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem.

Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet, som sker i nära samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda
förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom tidiga hembesök som skapar förtroende
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hos den enskilde och kan medverka till en lösning, tidig dialog med hyresvärdar, och ”en
väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står för alla kontakter.
Länsstyrelsen stöder kommunerna i att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer, och analyserar kommunernas arbete med detta. Borås Stad arbetar utifrån regeringens
nollvision. I Borås Stad ska inga barn vräkas.
Det vräkningsförebyggande samarbetet ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
•

ökat stöd att hantera den egna ekonomin.

Organisation
Sociala omsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad.
De flesta åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det gäller
våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från stadsdelsnämnderna och Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Sociala omsorgsnämnden har där ett samordningsansvar.
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att utveckla de nya insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program.
I Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boendesituationen ingår att
årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar att föreslå
behövda bostäder i lokalresursplanen.

Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens
insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2015 har genomförts med vecka 36 som
mätvecka. Mätningen utgår ifrån Socialstyrelsens breda definition av hemlöshet
som inkluderar människor som har någonstans där de vistas men som på olika sätt
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Bakgrund
Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i
Borås. Kartläggningen 2015 har genomförts med vecka 36 som mätvecka.
Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av hemlöshetens omfattning och karaktär åren
1993, 1999, 2005 och 2011. Åren 2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av
dåvarande Socialnämnden. 2012-2014 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2015 är densamma som användes 2014 och den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011. Enkäterna är ifyllda
av anställda i Borås Stad så personerna som uppgifterna gäller har alltså inte varit med och fyllt i
enkäten.

Uppgiftslämnare och omfattning
Vid undersökningen 2015 har förfrågan skickats Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen (och Personliga ombud som är anställda via
Arbetsförvaltningen) samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet omfattar därmed enbart
personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, se vidare Socialstyrelsens definition av
hemlösa. Även uppgifter om barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden omfattas
av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.
Socialstyrelsens undersökning 2011 hämtande in uppgifter från betydligt fler uppgiftslämnare,
uppgiftslämnare var socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-hem, kriminalvård, frivården, häkten
och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- respektive mansjourer,
beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, vårdcentraler och
akutmottagningar.
2013 gjorde Personliga ombuden för hemlösa en egen hemlöshetsundersökning. 2014 deltog de
inte i kartläggningen. I år deltar de i kartläggningen samt har gjort en egen analys utifrån sitt
uppdrag. Den bifogas som bilaga 1.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
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akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
2011 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.
Situation 1
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
Situation 2
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen bostad
ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex. försökslägenhet/träningslägenhet
/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där
boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.
Situation 4
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta/familj/släktingar eller har ett
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.
Situation 5
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför
familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård- och
omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade
utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

Totalt antal människor i hemlös situation
Sammanlagt har 363 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2015, jämfört med
331 år 2014. 2013 var antalet 297. Detta är en ökning med 9 % från förra året och 18 % ökning
sedan 2013.
16 % av inrapporterade personer har dubbelrapporterats. Det vill säga att de är aktuella på flera
enheter samtidigt. 2014 var denna siffra 13 %.
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Redovisning av de olika situationerna
Situation 1
Resultat
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kartläggning
i Borås
Situation 1
14
11
19
17
29
36
25
20
25
28
42
2015 är antalet inrapporterade i situation 1, högre än tidigare, när vi genomfört
hemlöshetskartläggningen. Fem personer bodde i offentliga utrymmen/utomhus (”uteliggare”)
under mätveckan 2015, vilket kan jämföras med en person 2014. EU medborgare ingår inte i
undersökningen. Merparten av personerna i situation 1 bor på härbärge, i akutboende eller i
tillfällig logi.
Viktigt att notera är att härbärget Kastanjen var stängd under mätveckan.
Tabell 1 Fördelning av boendesituationer i situation 1 (2014 års siffror inom parantes)
Kvinnor Kvinnor
Män
Män
Totalt Totalt
2014
2015
Boendesituation
2014
2015
2014
2015
Offentliga utrymmen/utomhus
0
1
1
4
1
5
Psykakuten
1
0
0
1
1
1
Husvagn/Camping
1
1
1
1
2
2
Härbärge/Akutboende
1
1
9
8
10
9
Hotell/Vandrarhem
0
1
1
4
1
5
Tillfälligt logi*
4
5
5
10
9
15
Ofrivillig kontraktlöst boende
1
1
2
2
3
3
hos kompisar/bekanta
Skyddat boende**
0
1
0
0
0
1
Vet ej
1
0
0
1
1
1
Totalt
9
11
19
31
28
42
* Jourboende/Korttidsboende/Lågtröskelboende/Häkte
** inkl. kvinnojour

Situation 2
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

Antalet människor som befinner sig i situation 2 minskar stadigt de senaste åren. Tendensen
beror delvis på att färre befinner sig inom kriminalvården/behandlingshem men också att
förvaltningarna har förbättrat sitt arbete kring målgruppen utifrån mål 2 i Borås Stads program
mot hemlöshet, att minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning
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Situation 3
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

150

144

139

213

194

I år har antalet i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet sociala kontrakt eller
övergångslägenhet) minskat från 213 personer 2014 till 194 i årets undersökning. Detta beror på
att det beviljas färre sociala kontrakt samt att en del personer har fått egna kontrakt.
Boverket skriver i rapporten ”Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden Rapport
2014:36” att kommunala andrahandskontrakt i riket har ökat med 45 % mellan 2008 och 2014.
Boverket beräknar att denna ökning kommer att fortsätta i framtiden.

Situation 4
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

63

41

62

58

46

49

94

62

59

55

95

Antalet människor som bor tillfälligt och kontraktslöst är i årets mätning 95. Detta är en ökning
med 42 % sedan 2014. Resultatet är högre än 2011 då Socialstyrelsen gjorde mätningen som
omfattade fler uppgiftslämnare.
Här kan även finnas ett stort mörkertal då undersökningen endast mäter de som har kontakt med
Socialtjänsten eller Personliga ombud.

Situation 5
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4

1

2

Två barn/ungdomar levde under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen 2015 jämfört med en
ungdom 2014. Dessa två ungdomar bor i tillfälligt logi (Jourboende/Korttidsboende/
Lågtröskelboende)
Situation 5 tillkom först 2013 därför finns ej äldre statistik.
Se även i personliga ombuds bilaga 1 då de har bilden att denna grupp ökar.
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Analys

Andelen kvinnor som befinner sig i hemlös situation är 35 %. 2014 var motsvarande siffra 38 %.
I situation 1 är 26 % kvinnor.
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Hemlöshet har varit ett återkommande problem för 50 % detta år. 2014 var motsvarande andel
62 %. Tendensen verkar vara att det är fler människor i en hemlös situation för vilka hemlöshet
är nytt problem jämfört med föregående år.

41 personer, 12 %, har under mätveckan 2015 befunnit sig i en hemlös situation år i 10 år eller
längre. 2014 var motsvarande siffra 16 %.
21 % har varit i en hemlös situation i 0-6 månader vilket motsvarar 75 personer.
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37 % av de som befinner sig i en hemlös situation under mätveckan, har barn under 18 år. 2014
var motsvarande siffra 38 %. Störst antal barn finns i situation 3.
Radetiketter
A-kassa, Alfa-kassa
Aktivitetsstöd,
rehabiliteringsersättning
Ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd)
Introduktionsersättning för
flyktingar
Lön från regelbundet arbete
Lön från tillfälliga arbeten
Saknar inkomstkälla
Sjukersättning, aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag,
förtidspension)
Sjukpenning, föräldrapenning
Studiemedel
Ålderspension
Vet ej
Totalsumma

Situation Situation Situation Situation Situation Totalt
1
2
3
4
5
2
1
3
1
1
9
4
15
22

7

43

51

123

2
2

2

3
5

2

10
3

20
2
3
67

2
2
11
5

26
4
27
80

5

1

13

1
4
43

1
3
28

17
16
194

7
2
1
9
95

26
2
20
35
363
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33 % har sin försörjning via försörjningsstöd. 7 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig
på annat sätt såsom lön, ålderspension, sjukpenning, föräldrapenning etc.
2014 hade 38 % sin försörjning via försörjningsstöd.
51 % i situation 1 har försörjningsstöd. Två personer har lön från regelbundet arbete och en
person är ålderspensionär.
I situation 3 har 22 % sin försörjning via försörjningsstöd. Flertalet har inte försörjningsstöd. Det
tyder på att det finns många personer i situation 3 som traditionellt inte skulle vara aktuella inom
socialtjänsten vilket Boverket också påtalar i sina rapporter kring den sekundära
bostadsmarknaden.

51 % har inte missbruksproblem, av de som befinner sig i hemlös situation under v. 36 2015. I
situation 4 har 74 % inte missbruksproblem. Störst andel med missbruksproblem, 61 % finns i
situation 2.
Värt att notera är att endast 51 % av de som befinner sig i situation 1, har missbruksproblem.
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Sammanfattande reflektioner
Totalt antal personer i en hemlöshet situation utifrån kartläggningen v. 36 har inte ökat nämnvärt
sedan 2014, men det sker en långsam ökning över tid jämfört med tidigare mätningar.
Däremot är antalet inrapporterade i situation 1 högre än i alla tidigare hemlöshetskartläggningar
vi genomfört i Borås Stad. Merparten av personerna i situation 1 bor på härbärge, i akutboende
eller i tillfällig logi.
I situation 3 verkar flertalet vara självförsörjande. Detta kan tyda på att flertalet i denna situation
traditionellt inte tillhör socialtjänstens målgrupp.
Detta gäller även resultatet för de 50 % i en hemlös situation där hemlöshet är ett helt nytt
problem samt för de 21 % som befunnit sig i en hemlös situation mindre än 6 månader.
51 % av totala antalet som befinner sig i en hemlös situation har inte missbruksproblem.
I situation 4 har det skett en kraftig ökning jämfört med föregående år, ökningen är 42 %. Det
innebär att fler bor inneboende och kontraktslöst hos andra hyresgäster. Det ökar risken för att
den som innehar förstahandskontraktet också riskerar att hamna i en hemlös situation då de kan
förlora sitt hyreskontrakt.
135 personer i en hemlös situation har uppgett att de har barn och av dem befinner sig 76
stycken i situation 3 d.v.s. de har ett kommunalt andrahandskontrakt. 57 av barnen bor
stadigvarande tillsammans med den förälder som enkäten gäller. 22 av barnen bor inte
tillsammans med den förälder som enkäten gäller, och de har ingen kontakt med varandra.10
personer som befinner sig i situation 1 har barn vilket med största sannorlikhet innebär att de
barnen inte har möjlighet till umgänge med en av sina föräldrar.
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Bilaga 1, Personliga ombud hemlöshet

1/1 2015 – 1/10 2015
•
•
•
•

Under året har vi fram till 1/10 2015 arbetat med 41 personer, 31 män och 10 kvinnor.
Av dessa 41 personer har 27 någon gång under året befunnit sig i situation 1.
7 av de 10 kvinnorna har befunnit sig i situation 1 kortare eller längre perioder.
Förutom att man är hemlös finns det ytterligare komponenter som är med: Skulder,
psykisk ohälsa, kontakt med försörjningsenheten och ett missbruk. 1 eller flera av dessa
komponenter är alltid med, ibland alla.

Läget den 1/10 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den 1/10 arbetar vi med 21 personer
16 män vars snittålder är 37 år och 5 av dem är 19-24 år.
5 kvinnor vars snittålder är 26 år och 4 av kvinnorna är mellan 20-24 år
Under hösten har vi kommit i kontakt med ett ökande antal unga personer (19-29 år)
Cirka 40 % har ett känt missbruk
Cirka 60 % har en känd psykisk ohälsa
Cirka 60 % har kända skulder
Cirka 50 % har försörjningsstöd
20 % har alla komponenterna

Reflektioner
•
•
•
•
•
•
•

Antalet unga personer som vi kommit i kontakt med har ökat under hösten
Personer med ett missbruk slussar vi på ett relativt enkelt sätt till Ifo Vuxen. Samverkan
med vuxenenheten fungerar bra
Vi upplever att hemlöshetsfrågan är splittrad i kommunen och att det är en bristande
samsyn i hemlöshetsarbetet kommunala förvaltningar emellan.
Kunskapen hos de olika förvaltningarna om varandras uppdrag förefaller vara liten
Vi efterfrågar en enhet som arbetar med hela hemlöshetsfrågan, att hela ansvaret ligger på
samma ställe.
Personerna har svårt för att hitta rätt stöd och arbetet som personligt ombud försvåras i
onödan när Borås Stad är splittrade i hemlöshetsfrågan
Bristen på bostäder är mycket stor. Fler bostäder behövs.
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•

Cirka 30 % av de personer vi har kontakt med idag har en liten eller ingen förmåga av
olika orsaker att söka/ordna sig en egen bostad. De behöver olika typer av stöd i att söka
bostad, men den stödfunktionen finns inte i Borås. Många gånger finns ett nätverk runt
personerna, men ingen i nätverket anser sig ha det ansvaret. Det får olika effekter, en
effekt är oftast att olika stödinsatser inte kan komma igång utan får stå tillbaka, man kan
inte arbeta med personerna i fråga då bostadsfrågan inte är löst. Det är vanligt att
arbetsförmedlingen inte kan arbeta med personen, psykiatrin kan inte utföra de tänkta
behandlingarna och kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

Med vänliga hälsningar
Robert Karlsson och Johnny Köhler
Personliga ombud hemlösa i Borås
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BESLUTSFÖRSLAG

Industribyggnader i Borås AB; Framställan –
försäljning av dotterbolaget Industribyggnader i
Borås 2 AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås AB: s försäljning av aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB,
i enlighet med upprättat överlåtelseavtal, godkänns.

2015-11-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0759 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-11-27, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-12-14

Dnr 2015/KS0759

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Industribyggnader i Borås AB; framställan försäljning av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB.
Bakgrund
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB beslutade den 20 oktober 2015 att sälja
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, och bereder i enlighet med bolagsordningen Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Beslutet i Industribyggnader i Borås AB innebär att aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB avyttras den 1 april 2016. I dotterbolaget finns fastigheten
Vinddraget 1 på Viared som nyligen renoverats och hyresanpassats för 27 mnkr och
som nu hyrs ut till Västra Götalandsregionen. Priset för aktierna bestäms först i samband med överlåtelsen och upprättandet av en balansräkning per 31 mars 2016, men
priset uppskattas till drygt 28 miljoner kronor baserat på att fastigheten marknadsvärderats till 56 miljoner kronor.
Industribyggnader i Borås AB anger som syfte till försäljningen att stärka bolaget
ekonomiskt, samt att avyttringen ligger i linje med ägardirektivens krav på att vara
aktiva i näringslivspolitiken.
Kommunstyrelsens bedömning
Förslaget från Industribyggnader i Borås AB ligger i linje med ägardirektivet som
anger att kommunen ska äga bolaget bland annat för att kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av fastigheter,
samt för att vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar.
Bolaget förvärvade ursprungligen fastigheten på Viared för att ordna utbildningslokaler åt Borås Stad. Fastigheten avstyckades och utbildningsdelen (Vinddraget 4) flyttades in i moderbolaget. Kvar i dotterbolaget blev fastigheten Vinddraget 1 som hyrs ut
till extern part. Som framgick av Borås Stads årsredovisning för 2014 har bolagets
långsiktiga mål varit att vid rätt affärsmöjlighet avyttra dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2
AB. Efter att dotterbolaget har förädlat fastigheten Vinddraget 1 och hittat en stark
och långsiktig hyresgäst har möjlighet nu uppstått att avyttra bolaget under affärsmässiga former.
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Ekonomiskt innebär affären en koncernmässig vinst efter skatt på cirka 2 mnkr. Moderbolaget har dessutom vid avstyckningen tillförts ett marknadsvärde på över 5
mnkr i Vinddraget 4.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om aktieförsäljningen ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås AB: s försäljning av aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i
Borås 2 AB, i enlighet med upprättat överlåtelseavtal, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

