
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2019-11-27 
 

Instans 

Borås Stadshus AB 

 

 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 2 december 2019 

kl. 14:30 

Borås Stadshus ABs sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

OBS! Arbetsmöte 13:00-14:30 
 (Arbetsmötet är ej öppet för allmänheten. 
 

Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-11-27 
Sida 

2(2) 

Ärende 

Val av justerare 

1 Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 
Dnr 2019-00030 1.1.1.3 

(Bil) 

 2 Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 
Dnr 2019-00033 1.2.4.0 

(Bil) 

3  Budget 2020 för Borås Stadshus AB och dess dotterbolag 
Dnr 2019-00027 041 

(Bil) 

4 Sammanträdestider 2020 
Dnr 2019-00031 1.1.3.0 

(Bil) 

5 Remiss: Utredning om engångsartiklar 
Dnr 2019-00036 1.1.3.25 

(Bil) 

6 Remiss - Digital strategi 2020 
Dnr 2019-00035 1.1.3.25 

(Bil) 

7a Anmälningsärende VD-rapport 2019 
Dnr 2019-00001 1.2.2.3 

(Bil) 

7b Anmälningsärende Tider för årsredovisning 2019, 
budgetuppföljning 2020 och budget 2021 
Dnr 2019-00032 1.2.4.25 

(Bil) 

7c Anmälningsärende Industribyggnader i Borås AB; Förvärv av 
del av fastigheten Lundby 1:7.  
Dnr 2019-00037 1.1.3.0 

(Bil) 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2020 beslutar styrelsen utse 

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

styrelseledamöter och ersättare som han utser.      

 

Niklas Arvidsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Ylva Lengberg (S) 

Tom Andersson (MP) Mats Tolfsson (S) 

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

Per Carlsson (S) Mattias Danielsson (C) 

Therése Björklund (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Ida Legnemark (V) Martin Nilsson (M) 

Annette Carlson (M) Hasse Ikävalko (M) 

Oliver Öberg (M) Hans Gustavsson (KD) 

Andreas Exner (SD) Crister Spets (SD) 

Kristian Silbvers (SD) Björn Qvarnström (SD) 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson   

  Ordförande 

 

Datum 

2019-11-25 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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Diarienummer: SH 2019-00030 1.1.1.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191113 Svante Stomberg  

  VD 

 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00030 1.1.1.3 

  

 

Ombud på dotterbolagens bolagsstämmor 

Borås Stadshus ABs beslut 

Till ombud för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i 

koncernen för bolagsstämmor som hålls under 2020 beslutar styrelsen utse 

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

styrelseledamöter och ersättare som han utser.      

 

Niklas Arvidsson (KD) Mohamed Farah (S) 

Kerstin Hermansson (C)  Ylva Lengberg (S) 

Tom Andersson (MP) Mats Tolfsson (S) 

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

Per Carlsson (S) Mattias Danielsson (C) 

Therése Björklund (S) Johan Wikander (L) 

Anna Svalander (L) Maria Hyllstam (MP) 

Ida Legnemark (V) Martin Nilsson (M) 

Annette Carlson (M) Hasse Ikävalko (M) 

Oliver Öberg (M) Hans Gustavsson (KD) 

Andreas Exner (SD) Crister Spets (SD) 

Kristian Silbvers (SD) Björn Qvarnström (SD) 

 

Ärendet i sin helhet 

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

bolagsstämmor som hålls under 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02   

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås 

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

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 

AB.         

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-11-25 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00033 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191113 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00033 1.2.4.0 

  

 

Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen Borås 

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

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 

AB.         

Ärendet i sin helhet 

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

utfärdat en kapitaltäckningsgaranti avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås 

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

AB. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att 

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

Kapitaltäckningsgarantin behöver uppdateras för att även avse Borås kommuns 

Parkerings AB, och gäller fram till dess årsstämma ägt rum närmast efter nästa 

val till Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02 

3. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag   

Beslutet expedieras till 

1. Borås kommuns Parkerings AB, carina.claesson@boras.se  

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 

mailto:carina.claesson@boras.se


KAPITALTÄCKNINGSGARANTI 
 

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

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

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

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

 Akademiplatsen AB, 556565-1493 (100 % ägt) 

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

 Borås kommuns Parkerings AB, 556062-1640 (100 % ägt) 

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

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

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

Borås 2019-12-02 

Borås Stadshus AB 

 

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

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

                                                                                                                         

                                                                                                   

Budget 2020 för Borås Stadshus AB och dess 

dotterbolag 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2020 för Borås Stadshus AB. 

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

Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås 

Stadshus AB och dess dotterbolag. 

Budgetarna 2020 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 

Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, Akademiplatsen AB samt 

Inkubatorn i Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav 

på resultat, avkastning och utdelning ska uppnås.       

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-26 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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Diarienummer: SH 2019-00027 041 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191119 Svante Stomberg  

  VD 

 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00027 041 

  

 

                                                                                                                         

                                                                                                   

Budget 2020 för Borås Stadshus AB och dess 

dotterbolag 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen har sedan tidigare fastställt budget 2020 för Borås Stadshus AB. 

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

Kommunfullmäktige om avkastningskrav och finansiella mål för Borås 

Stadshus AB och dess dotterbolag. 

Budgetarna 2020 för Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 

Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB 

med dotterbolag, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i 

Borås AB godkänns med tillägget att Kommunfullmäktiges krav på resultat, 

avkastning och utdelning ska uppnås.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ärendet i sin helhet 

Dotterbolagen till Borås Stadshus AB har inkommit med sina budgetar för 

2020. Kommunfullmäktige beslutar om avkastningskrav och finansiella mål för 

alla bolag och Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering och lägger 

budgetarna till handlingarna.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02 

3. Bilagor: Budget 2020 för Borås Energi och Miljö AB 

 Budget 2020 för Borås Elnät AB 

 Budget 2020 för Borås Djurpark AB 

 Budget 2020 för Borås kommuns Parkerings AB 

 Budget 2020 för Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

 Budget 2020 för BoråsBorås TME AB 

 Budget 2020 för Akademiplatsen AB 

 Budget 2020 för Inkubatorn i Borås AB   



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
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Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET   

   

               2020 – 2022 
 

 

 

Antagen av styrelsen 2019-10-21       
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INLEDNING 

Den här handlingen skall ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten 

men också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare. 

 

BOLAGETS UPPDRAG 

Vårt uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva 

parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning.  

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering 

bidrar vi till att skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt med att utveckla, 

förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter. 

 

VISION & MÅL 2020 – 2022 

Vårt mål är att alla våra parkeringsplatser ska vara tillgängliga, tydliga och enkla 

att använda. Bolaget skall medverka till att staden blir tillgänglig för alla.  

Vår Vision är att vi skall erbjuda hållbara attraktiva parkeringslösningar med god 

service för boende, arbetande och besökare! 

 

 Bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla målgrupper. 
 

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

 Att upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan 

gatumarksparkering och tomtmarksparkering. 
 

 Att utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på service, 

tillgänglighet, miljö och närhet. 
 

 Att aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser. 
 

 Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet. 
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VÅR VERKSAMHET 

VÅRT KUNDLÖFTE 

Du skall alltid känna dig Välkommen! 

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

Du skall alltid uppleva oss Engagerade! 

  

INVESTERINGAR 

Vulkanus Parkeringshus kommer uppföras under 2019-2020 med 303 

parkeringsplatser, 44st elbilsplatser samt 10st cykelboxar. Vulkanus kommer bli 

Borås första Mobilitetshub där du lätt kan byta trafikslag bil, cykel, buss samt 

bilpool 

Markområden Ulysses, Gjutaren, Nornan samt Makrillen är områden i staden där 

behovet av parkeringsplatser är stort idag. Områdena är utmärkta ytor för 

parkeringshus. De ligger i anslutning till stadsmotorvägen med flera till och från 

farter. De ligger utanför men intill cityringen med bara några minuters 

promenadväg till Stora Torget. Här anser bolaget att det är lämpligt att skapa 

mobilitetshubbar för bil och cykel samt kollektivtrafik för att ersätta de 

parkeringsplatser som försvinner inom cityringen den närmaste perioden. 

Bolaget förbereder även för att genomföra följande investeringar under perioden: 

 Parkeringsledning 

 Nya betalautomater 

 Ny mjukvara för övervakning samt kundweb 

 1 nytt parkeringshus 

   

 BOLAGETS UTVECKLING 

Bolaget kommer att följa utvecklingen i branschen. Utvecklingen är att kunden gör 

mer själv och att vi kommer arbeta mer digitalt internt inom bolaget och även med 

våra kunder. Vi kommer sträva efter att ge kunden möjlighet att välja trafikslag 

och parkering redan före resan. Med mål för kunden att ”det ska vara lätt att göra 

rätt” kommer vi bidra till stadens mål med att få en livskraftig stadskärna 

tillgänglig för alla vid alla tillfällen. 
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Vi kommer följa utvecklingen gällande mobilitet och smart city i alla våra processer 

och genom samverka med andra utveckla Borås Stad gällande parkering och 

mobilitet.  

Vi kommer alltid ha kunden i fokus i vår utveckling. Vi är till för den som parkerar i 

Borås Stad. 

BETALALTERNATIV 

 App och Sms betalningar står i dag för ca 79 % procent av alla 

betalningar av parkeringsavgifter. 

 Övriga betalsätt är kreditkort och bensinkort. 

RISKER & UTMANINGAR 

Under 2020-2023 riskerar bolaget att bli av med ett 8 st markparkeringar (505 st 
parkeringsplatser ) såsom Hugin, Garvaren, Viskaholm, Mariedal, Krokshallstorget, 
Övre Brodal, Brodal, Krokshall, vilket innebär  en minskning med 134 
parkeringsplatser innanför cityringen och dess närhet.  Samtidigt kommer det under 
samma period att byggas fler lägenheter innanför cityringen och antalet boende 
öka.  

För att tillgodose behovet av parkering samtidigt som staden förtätas är enda 
sättet att ersätta dessa parkeringsplatser med att uppföra nya P-hus utanför och i 
anslutning till cityringen. Detta ger en möjlighet att tillgodose behov och samtidigt 
en utmaning för bolagets ekonomi. Den ekonomiska utmaningen ligger bla i att det 
saknas parkeringsköpsmedel att tillgå vid byggnationer för bolaget. Utmaningen i 
detta är att detaljplaner och byggprocesser planerar in för mobilitetsanläggningar 
vid stadens framtida stråk där parkeringsköp är ett resultat av förtätningen. 

Parkeringsbranschen är i en ständig förändring och under kommande period 
behöver bolaget anpassa sig till den digitala efterfrågan som marknaden önskar. 
Övergång från analogt till digitalt är en stor förändring med stora utmaningar både 
inom bolaget och utanför. Det kommer att kräva dialog och samarbete över fler 
gränser än historiskt.  

 

TOMTMARKSPARKERINGAR 

TOMTMARK 

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

erbjuder här allmänna parkeringsplatser samt uthyrning av fasta platser. 

Kontrollavgifter tillfaller bolaget. 
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VÅRA ANLÄGGNINGAR 

Parkeringsbolaget äger följande anläggningar: 

 Nybrons Parkeringshus 266 platser 

 Valhalls P-däck och garage 136 platser 

 Brodalsgaraget 105 platser 

 Kungsbrons P-däck 100 platser 

 Vulkanus 303 platser 

Bolaget erbjuder 50 st tomtmarksparkeringar med totalt ca 4000 platser, dessa 

arrenderas främst från Borås Stad. 

 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

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

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

All parkeringsövervakning sker med egen personal.  

 

 

AVGIFTER PÅ TOMTMARK 

Den nya prisstrategin som infördes under 2019 kommer att fortsätta att 

implementeras under 2020-2021. Förändringen görs i samarbete med tekniska 

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

gatumark skall vara dyrare än på tomtmark.  

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

investeringar, är avgifternas syfte att frigöra och prioritera parkeringsplatser för 

besökare och boende i centrum, samt skapa arbetsplatsparkeringar utanför 

cityringen. 

 

EXTERNA UPPDRAG 

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

avtal. 
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GATUMARKPARKERINGAR 

GATUMARK 

Parkering på allmän plats så kallad gatumark inom tättbebyggt område där 

kommunen är huvudman är offentligrättslig verksamhet.  

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

Tekniska förvaltningen. Intäkterna från parkeringsanmärkningar går via 

Transportsstyrelsen direkt till Tekniska förvaltningen. 

 

 

DRIFT & ÖVERVAKNING 

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

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

 

AVTAL TEKNISKA FÖRVALTNINGEN OCH BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 

Parkeringsbolaget debiterar Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med 

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

Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2019 uppgå till ca 13,8 Mkr. 

Intäkter från parkeringsanmärkningar beräknas till 5,9 Mkr för 2019. Totala intäkter 

från Parkeringsbolagets arbete på gatumark uppskattas till ca 19,7 Mkr 2019 och 

ersättning för detta arbete till Parkeringsbolaget är 2019 ca 7.4 Mkr. 

 

TEKNIK & UNDERHÅLL 

Våra parkeringsanläggningars standard  och kundens efterfrågan är det som i första 

hand bidrar till god beläggning och budgeterad intäkt. 

 

PARKERINGSAUTOMATER 

Parkeringsautomaterna på tomt och gatumark kommer att bytas ut under 

2019/2020 till helt digitala maskiner dvs biljettlösa. Men betalsätt kommer 

bibehållas i app, sms samt kreditkort. 
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LADDINFRASTRUKTUR  

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

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

huset Vulkanus. Vi har under 2019 investerat i intelligenta stolpar för sk 

semiladdning som ger oss möjlighet att mäta, uppgradera och ta betalt för el. Vi 

har totalt 92 laddpunkter för elbilar. I det nya P-huset Vulkanus kommer även 

elcyklar att kunna laddas. 

 

UNDERHÅLL 

Drift och underhåll görs av egen personal och består i underhåll av 

parkeringsautomater, parkeringsanläggningar samt kringytor. Alla områden och 

anläggningar har en årsplan för underhållet som det arbetas efter.  

 

MILJÖ 

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

genom att: 

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

en laddhybrid, två elbilar och ett dieselfordon. 

 Främja nyttjandet av elbilar i Borås Stad  genom att fortsätta investera i 

laddinfrastruktur i och på våra anläggningar.  

 Erbjuda gratis parkering genom ett miljöbilstillstånd som gäller på samtliga 

av våra p-områden innanför cityringen tom juli 2020.  Omfattande miljöbilar 

enligt de nya statliga riktlinjerna ”Bonus Malus”. 

 Erbjuda gratis parkering för elmoped på samma områden som ovan. 

 Att främja nyttjandet av cykel i innerstaden genom att börja investera i 

låsbara cykelgarage med laddning i nya anläggningar. 

 Vi är miljödiplomerade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. 

 

BRANSCHSAMVERKAN 

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

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

branschrelaterat nätverk. 

Vi finns också representerade i Borås City styrelse där vi också är medlemmar. 
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Bolaget har genomfört och kommer planera in omvärldsbevakning i form av bransch- 

mässor samt studiebesök hos andra parkeringsbolag. 

 

 

PERSONAL 

Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i friskvårdsaktiviteter 

påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt.  

Bolaget uppmuntrar aktivt genom friskvårdsbidrag, gratis bad i Borås Stads badhus, 

erbjudande om att deltaga i aktiviteter så som kretsloppet och medlemskap i 

stadens ”Merkraft”. 

Genom vår företagshälsovård arbetar vi med förebyggande så som 

hälsoundersökningar och även med arbetsrelaterad sjukvård. 

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

och psykosociala skyddsronder. 

Genom att utveckla arbetsmetoder, teknik, hjälpmedel kan medarbetarens 

arbetsuppgifter förbättras samtidigt som bolaget utvecklas. 

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

sjukskrivningar och skapa en positiv arbetsmiljö samt öka trivseln för hela 

arbetsplatsen. 

 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

 

Bolaget tar fram ny kommunikations plan som kommer implementeras under 2020 

och som kommer förstärkas genom mer synlighet på våra parkeringsanläggningar 

samt i våra kanaler. Detta kommunikationskoncept ”Gatsmart” blir också ett 

internt mantra och kulturbärare. 

Vår hemsida är en viktig informationskanal den är nu även översatt till engelska 

och är mobilanpassad. Vi kommer fortsätta ha kunden i fokus och under 2020 

kommer vi att fortsätta den digitala utvecklingen med kunderbjudanden samt öka 

vår närvaro på sociala medier.   

Bolaget kommer arbeta aktivt med marknadskommunikation genom att arbeta 

proaktivt med information om förändringar, utveckling och förbättringar. 

Arbetet kommer att planeras i en marknadsplan i Budget 2020-2022 
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Driftsbudget 2020
Tkr

              Bokslut               Budget               Prognos               Budget

INTÄKTER               2018               2019 2019                2020

Nettoomsättning
Parkeringsavgifter 16 733               18 000             18 000              20 000             

P-tillstånd 8 382                8 500              9 300                9 500              

Hyror, kontrakt 2 926                3 000              3 000                4 000              

Kontrollavgifter 1 770                1 500              1 500                1 500              

P-övervakning, avtal 873                   800                 800                   900                 

Övriga intäkter 109                   110                 110                   50                  

P-tillstånd, internt 140                   150                 150                   -                    

Hyror, kontrakt internt 387                   650                 650                   800                 

P-övervakn avtal internt 124                   170                 170                   100                 

Övriga intäkter internt 7 552                7 425              7 425                7 505              

Övriga intäkter momsfri 47                    

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 155                   

Summa 39 198            40 305          41 105           44 355          

KOSTNADER

Varor 5 327                5 425              5 425                5 565              

Arbete 9 088                11 250             11 300              11 885             

Lokaler 606                   555                 555                   570                 

Bilar 367                   436                 436                   426                 

Energikostnader markparkering 268                   255                 255                   445                 

Fastighetskostnader 1 500                1 505              1 505                2 630              

Förbrukningsmaterial 636                   960                 1 030                960                 

Reparation och underhåll 762                   625                 855                   675                 

Telefon, datakommunikationer, porto 556                   560                 560                   720                 

Marknadsföring 180                   230                 230                   380                 

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 196                   205                 205                   215                 

Förvaltningskostnader 288                   370                 370                   375                 

Övriga tjänster och kostnader 3 333                3 400              3 400                3 490              

Summa Kostnader 23 107          25 776        26 126         28 336        

AVSKRIVNINGAR 3 112                5 379              5 379                6 403              

RÖRELSERESULTAT 12 979          9 150          9 600           9 616          

FINANSNETTO 881                   1 716              1 100                2 015              

RESULTAT FÖRE BOK-
SLUTSDISP. OCH SKATT 12 098      7 434      8 500       7 601      
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Uppskattad driftbudget 2021 - 2022

Tkr

Bokslut Budget Prognos Budget Uppskattad budget

2018 2019 2019 2020 2021 2022

Intäkter
Nettoomsättning

P-avgifter,P-tillstånd 25 255         26 650        27 450        29 500        32 000        32 800        

Hyror, kontrakt 3 313           3 650         3 650         4 800         5 100         5 400         

P-överv. avtal 997              970            970            1 000         1 000         1 000         

Kontrollavgifter 1 770           1 500         1 500         1 500         1 500         1 500         

Övriga intäkter 7 708           7 535         7 535         7 555         7 555         7 555         

Övriga rörelseintäkter

Försäkrings- o sjuklöneersättning 155              

Summa 39 198      40 305     41 105     44 355     47 155     48 255     

Kostnader

Varor 5 327           5 425         5 425         5 565         5 490         5 730         

Arbete 9 088           11 250        11 300        11 885        12 165        12 485        

Lokaler 606              555            555            570            595            625            

Bilar 367              436            436            426            446            446            

Energikostnader markparkering 268              255            255            445            465            485            

Fastighetskostnader 1 500           1 505         1 505         2 630         2 575         2 620         

Förbrukningsmaterial 636              960            1 030         960            975            990            

Reparation och underhåll 762              625            855            675            675            675            

Telefon, datakommunikationer, porto 556              560            560            720            890            760            

Marknadsföring 180              230            230            380            380            380            

Resekostn. och övriga försäljningskostn. 196              205            205            215            215            215            

Förvaltningskostnader 288              370            370            375            400            420            

Övriga tjänster och kostnader 3 333           3 400         3 400         3 490         3 495         3 400         

Summa 23 107      25 776     26 126     28 336     28 766     29 231     

Avskrivningar 3 112           5 379         5 379         6 403         6 422         7 695         

Rörelseresultat 12 979      9 150       9 600       9 616       11 967     11 329     

Finansnetto 881              1716 1 100         2015 2 440         4 275         

Resultat före bok-

slutsdisp. och skatt 12 098  7 434  8 500  7 601  9 527  7 054  
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BUDGETKOMMENTARER 2020 

 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN OCH DESS UTVECKLING 

 

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

processen med olika typer av parkeringslösningar och mobilitetslösningar. Detta har 

hittills kunnat ske utan aktieägartillskott och Stadshus ABs resultatkrav efter 

finansnetto på 7-8 Mkr/år. De budgeterade resultaten under perioden 2020 – 2022 

beräknas också kunna uppfylla ägarens krav på avkastning. 

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. 

INVESTERINGSBUDGET 2020
TKR

2020 2021 2022

BYTTORP 2 MARKPARKERINGARAR 10 ÅR 2 000         

P-LEDNING 10 ÅR 1 000         1 000         1 000         

STÄLLPLATS 10 ÅR 500           

MOBILITETSÅTGÄRDER, Cykelboxar. Server, etc 5 ÅR 520           

LÅSSYSTEM 3 st 5 ÅR 66             

LINJEMÅLARE 5 ÅR 120           

HEATWEED 5 ÅR 230           

P-HUS om 161 platser 315 kr/p-plats 33 ÅR 51 000       

Totalt investeringar 4 436     1 000     52 000   
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BERÄKNADE PARKERINGSINTÄKTER ÅR 2019 

 

GATUMARK 

P-avgifter                                  13,8 Mkr  

Felparkeringsavgifter                   5,9 Mkr          19,7 Mkr 

 

TOMTMARK 

P-avgifter                                  18,0 Mkr 

Tillstånd                                      9,3 Mkr 

Hyror                                           3,6 Mkr 

Kontrollavgifter                            1,5 Mkr 

Övriga intäkter exkl ers från TF     0,3 Mkr          32,7 Mkr 

TOTALT                                                             52,4 Mkr 

Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,4 Mkr under 2019 för 

dessa tjänster. 

 

RÖRELSEINTÄKTER 

 

INTÄKTERNAS UTVECKLING UNDER 2016 – 2022 

2016          37,4 Mkr 

2017          39,0 Mkr 

2018          39,2 Mkr 

2019          41,1 Mkr  budget 

2020          44,4 Mkr  budget 

2021          47,2 Mkr  budget 

2022          48,3 Mkr  budget 

 

En ny prisstruktur kommer att implementeras under 2019 – 2022. 

Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning blir efter 

överenskommelse 7,5 Mkr. 
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RÖRELSEKOSTNADER  

 

VAROR 

Här är främst kostnader för arrenden och renhållning.  

 

ARBETE 

Bolaget beräknar att ha samma personalbemanning som under 2019. Kostnaden för 

arbete ökar endast med sedvanliga löneökningar. 

 

LOKALER 

Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning och dessa beräknas bli i 

stort sett oförändrade jmf med budget 2019. 

 

BILAR 

Bolaget leasar för övervakningen två elbilar och två hybrider. För underhåll och 

service leasas en bil. Totalt leasas fem bilar från Servicekontoret. Kostnaderna för 

dessa beräknas bli oförändrade jmf med budget 2019. 

 

ENERGIKOSTNADER FÖR MARKPARKERING  

Detta är energikostnader för biljettautomater, laddstolpar och belysning på 

tomtmark. Denna kostnad beräknas öka med 190 tkr pga av ett ökat antal 

laddstolpar. Från 1 januari 2020 kommer bolaget att ta betalt vid elladdning. 

 

FASTIGHETSKOSTNADER 

De här kostnaderna beräknas öka med 1125 tkr främst pga av det nya p-huset 

Vulkanus. Den största kostnaden är fastighetsskatten som även har ökat i övriga p-

hus.  
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FÖRBRUKNINGSMATERIAL 

Kostnaden för förbrukningsmaterial beräknas bli oförändrat jmf med budget 2019. 

 

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 

De här kostnaderna beräknas i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2019. 

 

TELEFON, DATAKOMMUNIKATIONER OCH PORTO 

Under 2020 kommer bolaget att installera fiber i alla anläggningar därför beräknas 

dessa kostnader öka med 160 tkr. Övriga kostnader för telefon och porto beräknas 

bli oförändrade. 

 

MARKNADFÖRING 

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

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

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

Borås City. Vi har också samarbete med en kommunikationsbyrå. 

 

RESEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 

De här kostnaderna beräknas i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2019. 

 

FÖRVALTNINGSKOSTNADER 

Kostnaderna för förvaltningskostnader beräknas bli oförändrade jmf med budget 

2019. 

 

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH KOSTNADER 

De här kostnaderna beräknas i stort sett bli oförändrade jmf med budget 2019. 
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AVSKRIVNINGAR 

Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2020 är: två nya 

markparkeringar på Byttorp 2 000 tkr, P-ledning 1 000 tkr, Ställplats för husbilar 

500 tkr, Mobilitetsåtgärder, cykelboxar, server etc. 520 tkr, Låssystem 66 tkr, 

Linjemålare 120 tkr och Heatweed 230 tkr. 

 

RÄNTOR 

Internbanken ansvarar för bolagets räntesättning. Kostnaden för räntor beräknas bli 

2 015 tkr. 

 

KREDITLIMIT 

Bolaget har idag en kreditlimit om 129 Mkr. Denna kreditlimit är i stort sett 

utnyttjad vid bygget av P-huset Vulkanus. För att kunna lämna ett koncernbidrag 

behöver kreditlimiten ökas till 150 Mkr. 

 

RISKER UNDER 2020 

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

perioden. Förlängning av det sk miljötillstånden efter utgång juli 2020 kan medföra 

ett väsentligt intäktsbortfall. 

 

UPPSKATTAD DRIFTSBUDGET 2021 – 2022 

 

INTÄKTER 

 

Bolaget kommer att fortsätt implementera den nya avgiftstukturen som bygger på 

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

intäktsökning på 2,8 Mkr under 2021 och ytterligare 1,1 Mkr under 2022. 
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KOSTNADER 

 

Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara 

oförändrade förutom årlig kostnads och löneutveckling. Avskrivningar och räntor 

kommer att öka med 3,1 Mkr 2022 om ytterligare ett P-hus byggs.  

 

INVESTERINGAR  

 

Under 2022 planeras för ett P-hus för 51 Mkr och en fortsatt utbyggnad av P-

ledningssystemet med 1 Mkr/år 2021-2022. 

 

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT  

 

2021 beräknas ett resultat om + 9,5 Mkr och för 2022 + 7,1 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                       















BUDGET INKUBATORN I BORÅS AB

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Rörelsens intäkter

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

Vinnova 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr

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

Borås Regionen 540 000 kr 540 000 kr 540 000 kr

Cosme EU 260 000 kr 0 kr 0 kr

VINK INK 700 000 kr 700 000 kr 700 000 kr

Fakturerade intäkter 2 234 544 kr 2 234 544 kr 2 234 544 kr

Summa intäkter 9 134 544 kr 8 874 544 kr 8 874 544 kr

Rörelsens kostnader

Lokal- o fastighetskostnader -2 819 142 kr -2 789 142 kr -2 789 142 kr

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -217 500 kr -217 500 kr -217 500 kr

Kostnader för transportmedel och resor -400 000 kr -300 000 kr -230 000 kr

Reklam, PR och övriga försäljningskostn. -500 000 kr -320 048 kr -262 786 kr

Tele och post -77 000 kr -77 000 kr -77 000 kr

Företagsförsäkringar och förvaltningskostn. -290 000 kr -290 000 kr -290 000 kr

Konsultkostnader -275 000 kr -235 000 kr -175 000 kr

Övriga externa tjänster och kostnader -255 000 kr -175 000 kr -175 000 kr

Personalkostnader -7 160 902 kr -7 330 854 kr -7 518 116 kr

Summa kostnader: -11 994 544 kr -11 734 544 kr -11 734 544 kr

Rörelseresultat före avskrivningar -2 860 000 kr -2 860 000 kr -2 860 000 kr

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

Resultat efter avskrivningar -2 880 000 kr -2 880 000 kr -2 880 000 kr

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

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

Resultat efter finansiella poster -2 880 000 kr -2 880 000 kr -2 880 000 kr

Redovisat resultat -2 880 000 kr -2 880 000 kr -2 880 000 kr



Riskbeskrivning 2020 Process Sannolikhet KonsekvensSumma Aktivitet/Åtgärd Kontroll / åtgärnd utförd Kontrollägare Ansvar för punktern Tidpunkt

Risker där produkten av sannolikhet och konsekvens överstiger 
30 eller där konsekvensen är lägst 7.

Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir Finansiering

8 8 64

Arbeta förebyggande och långsiktigt med både personal och finansiärer för att klara 
ev svängningar i finansiering.utebliven projektfinansering ökar risken att förlora 
kompetens, vilket då kan leda till att bolaget inte kan uppfylla sitt mål. JA VD VD Dec

Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet Finansiering
8 8 64

Arbeta långsiktigt och kommunicera uppnådda resultat. Agera opporunistiskt vid 
behov. Ta plats lokalt, regionalt och nationellt. Kvantifiera kundnyttan. JA Styrelsen VD Nov

Kvalite i erbjudande till kunder beroende på finansiering Affärsutvecklingsprocessen
6 8 48

Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till kund. Överträffa 
förväntningar! NKI JA VD Markus B. Dec

För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att arbeta med) Sälj/kommunikationsprocessen

5 9 45

Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. Arbeta med utvalda partners. 
Komunicera goda exempel. Deltagande i både öppna och stängda aktiviteter. Ut ur 
huset!! JA VD Kommunikatör/Affärsutvecklare Dec

Missade ansökningar  - känner inte till dem. Finansiering
7 6 42 Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. NEJ Styrelsen VD Nov

För mycket administration riskerar att hämma kvalite till kunder Administration och rutiner
6 7 42

Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna admin.funktioner i TFC. Prioritera 
ALLTID kund. JA Styrelsen VD Dec

Öppen miljö - dålig säkerhet, stöld, sekretess Omvärld
7 6 42

Informera medarbetare och kunder. Lås dörrar och fönster till kontor. Rutin för 
nyckelutlämning. JA VD Administration Dec

Vår kompetens blir förlegad om vi inte kompetensutvecklar oss/hänger 
med i tiden

Affärsutvecklingsprocessen
5 8 40 Kontinuerlig kompetensutveckling avstämd mot behov. JA VD VD Dec

Risk för misstag i ekonomihantering Ekonomi och administration
5 8 40

Farfarsprincipen. Dokumenterad attesstinstruktion. Back-up från extern 
ekonomilev. JA VD Annelie Ö. Dec

Att vi inte når våra finansiärers mål Finansiering
4 9 36

Kontinuerlig dialog med våra finansiärer. Vara tydlig i kommunikationen ang våra 
resultat. JA Styrelsen VD Dec

Missnöjda kunder Affärsutvecklingsprocessen
3 8 24

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra kunder 
minskar risken för överraskningar JA VD Markus/Ellinor Dec

Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt sjuk Organisation
3 7 21

Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara noggran med 
dokumentation. Aldriga spara lokalt på datorn. JA VD VD Dec

Ingen rutin för krishantering Administration och rutiner
3 7 21 Upprätta enkel lathund/rutin för hur vi bör agera och informera i händelse av kris. JA Styrelsen VD Dec

För högt inflöde (vi hinner inte med) Säljprocessen
2 7 14 Veckovis avstämning internt gällande arbetsbelastning JA VD VD Dec

Att vi inte når ägares förväntningar Finansiering
2 9 18 Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt på boalgsstämma JA Styrelsen VD Dec

Rekvisitioner som uteblir Administration och rutiner
1 8 8 Upprätta lathund för beviljade projekt JA VD Annelie Ö. Dec















 
                               

Verksamhet och budget 2020 
BoråsBorås TME AB 556784-7719 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
 
 

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL 
 

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

 

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

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prioriterade insatser och aktiviteter under året 

Året inleds med att Textilmuseet just har öppnat den stora och internationellt kända utställningen Gianni 

Versace - Retrospective som pågår till april. Med erfarenheter från förra årets Balenciaga-utställning 

kommer detta vara en stora reseanledning till Borås under vintern och målet är att ännu fler ska besöka 

utställningen, men också att detta ska bekräfta Borås position som en textil- och designstad för befintliga 

och nya målgrupper. Detta kommer att ske genom riktad marknadsföring mot utvalda målgrupper, med 

fokus på att locka besökare och bygga långsiktig image. 

 

Under hösten kommer fjärde upplagan av No Limit Street Art Festival att äga rum. Festivalen kommer att 

vidareutvecklas, men i samma linje som tidigare, och med nya spännande samarbeten och nya arbetssätt. 

 

Ett stort fokus för året är att arbeta med Borås 400 års jubileum där bolaget har fått ansvaret att 

koordinera firandet och jubileumsåret. Under 2019 har arbetet fortsatt med att vidareutveckla och hantera 

alla de idéer som har inkommit. Under 2020 kommer det konkreta projektarbetet starta och 

kommunikation och marknadsföring av jubileumsåret kommer att genomsyra även 2020. Merparten av 

arbetet som görs i bolaget under 2020 kommer att ha riktning mot 400-årsfirandet, till exempel genom att 

i alla evenemang och insatser som görs ta sikte på 2021. 

 

2020 är första året som vi startar utan en fysisk Turistbyrå och den interna arbetssättsförändringen är i full 

gång. Under 2020 kommer arbetet att ytterligare vidareutvecklas för att bli mer digital och inspirera våra 

besökare för att uppleva mer av Borås. Marknad och redaktion kommer att börja arbeta med mer innehåll 

och med tydligare samlad strategi för att nå våra besökare och befästa Platsvarumärket Borås. En viktig 

del av detta arbete är att tydliggöra hur vi arbetar med våra olika fasta marknadsföringskanaler och att 

vidareutveckla vår web så att den tydligare möter våra framtida behov och den framtida besökaren. 

Parallellt med detta kommer vi att fortsätta stötta aktörer och evenemang och vidareutveckla mer 

produkter att fylla staden med. 

  



 Budget 2019 Prognos T2 2019 Budget 2020   

Rörelsens intäkter      

Borås Näringsliv  900 000 900 000 900 000   

Vidarefakt.löner 976 776 967 447 908 965   

Hyresintäkter 100 000   248 832   

Övriga Intäkter 129 000 750 305 150 000   

Övriga vidarefakt poster 105 000   350 000   

Summa intäkter 2 210 776 2 617 752 2 557 797   

Rörelsens kostnader         

Lönekostnader -10 542 223 -10 511 393 -10 036 134   

Vidarefakturerade löner -976 776 -967 447 -908 965   

Övriga personalkostnader 
"ingick i 
admin" "ingick i admin" -324 000   

Styrelsekostnader -190 000 -165 000 -160 000   

Guide kostnader   -72 734 -250 000   

Vidarefakt poster -311 000 -563 433 -350 000   

Lokalkostnader -1 200 000 -1 010 000 -1 267 416   

Administrativa kostnader -2 200 000 -1 850 000 -1 320 500   

Verksamhetens kostnader -5 150 000 -5 785 091 -6 970 000   

Summa rörelsekostnader -20 569 999 -20 925 098 -21 587 015   

          
Rörelseresultat före 
avskrivningar  -18 359 223 -18 307 346 -19 029 218   

Avskrivningar: -50 000 -130 000 -163 839   
Rörelseresultat efter 
avskrivningar  -18 409 223 -18 437 346 -19 193 057   

Räntekostnader: -30 000 -20 000 -25 000   
Resultat efter finansiella 
kostnader -18 439 223 -18 457 346 -19 218 057   

Borås 400 år 2021     -2 000 000   

Totalt     -21 218 057   

      
Finansiering 

Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. 

Budgetförslag för år 2020 är ett koncernbidrag på totalt 21 218 057 kr, varav 2 000 000 är för 

jubileumsåret, samt 900 000 som erhålls av Borås Näringsliv.  

 

Borås 400 år 

Jubileumsåret ligger som eget projekt utöver Borås TME verksamhetsbudget och löper år 2020-2022 och 

beräknas totalt omfatta en budget på 12 miljoner. 

 

Budget 2021 och 2022 

Budgeten för 2021 planeras för 19 (ordinarie verksamhet) + 9 (jubileumsåret) = 28 000 000 kr 

Budgeten för 2022 planeras för 19 (ordinarie verksamhet) + 1 (jubileumsåret) = 20 000 000 kr 

 

 

 

 



Investeringsbehov 

Inga nya investeringar planeras under 2020 för BoråsBorås TME AB. 

 

Kreditlimit 

Idag har BoråsBorås TME en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner kronor, vilken till 2021 

kommer att behöva höjas. 

 

Borås den 31/10 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Höög   Helena Ransjö Alcenius 

Styrelseordförande    VD 
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Akademiplatsen AB 556565-1493 

 

 

 

 

 

 

 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 

Akademiplatsen.  

Bolaget skall ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, 

Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, 

innovation och näringsliv främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera möten, 

besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt 

och internationellt. 

  



Verksamhet 2020 

 

Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile 

Fashion Center.  Bolaget ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera 

förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är 

fortsatt innovation och utveckling för området och de verksamheter som finns där.  

 

Det ledningsrådet, som Akademiplatsen leder, har under 2019 tagit fram en 

gemensam målbild för centret; Samverkansdokument. Varje organisation 

kommer att föredra dokumentet i sina respektive styrelser och aktivt arbeta 

med att bidra för att nå målen.  

Den gemensamma visionen är ”Europas ledande center för hållbar utveckling 

och innovation inom textil och mode” och där Textile Fashion Center vill bidra till Borås, Västra 

Götalandsregionens och Sverige attraktionskraft och att världen når de Globala målen genom 

kompetens, forskning, innovation, aktiviteter, nätverkande, möten och kommunikation 

Bolaget ansvarar för den interna informationen i centret och värdskap och besöksservice. Bolaget 

ansvarar också för extern marknadsföring av Textile Fashion Center som har blivit den plats i Borås 

som pr/press vill besöka och här fungerar bolaget som kontaktperson, koordinator och värd. 

 

Bolaget är hyresvärd till den privata driftsoperatören i Borås Kongress 

och avtalat att hitta samverkan för att utveckla mötesmarknaden i Borås. Samverkansmöten som rör 

drift, avtal, marknadsföring, varumärke, kvalitetsfrågor, marknadsplanering, ekonomi och 

utvecklingsfrågor kommer att hållas kontinuerligt.  Driftsbolaget betalar omsättningshyra till 

Akademiplatsen AB, vars hyreskostnad till IBAB är högre än intäkterna och enligt plan hos ägarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akademiplatsen AB  556565-1493  
    

    
tkr Budget Prognos T2 Budget 

Rörelsens intäkter 2018 2019 2020 

Intäkter Textile Fashion Center 1 900  739  760  

Intäkter Borås Kongress 0  3 606  4 189  

Övriga rörelseintäker  130  1 102    

S:a Rörelsens intäkter 2 030  5 447  4 949  

        

Rörelsens kostnader       

Kostnader Textile Fashion Center -7 431  -6 247  -5 945  

Kostnader Borås Kongress   -18 645  -19 638  

Personalkostnader -3 400  -3 470  -3 999  

Styrelsekostnader -300  -120  -120  

S:a Rörelsens kostnader -11 131  -28 482  -29 703  

Rörelseresultat -9 101  -23 035  -24 754  

        

Avskrivningar anläggningstillgångar -420  -3 228  -2 777  

Resultat efter avskrivningar -9 521  -26 263  -27 531  
Finansiella kostnader (ränta 
internbanken) -7  -185  -240  

Resultat före skatt -9 528  -26 448  -27 771  

 

Budgeten innehåller verksamhetskostnaderna för de två olika uppdragen där kostnaden 

för Textile Fashion Center är - 10 059 tkr och för Borås Kongress -17 712 tkr. 

Finansiering 

Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. 

Budgetförslag för år 2019 är ett koncernbidrag på 27 771 tkr. 

Investeringsbehov 

Stolar till Borås Kongress: 200 st 500 000 kr/10 års avskrivning finns med i budgeten.  

Kreditlimit 

Idag har Akademiplatsen en kreditlimit på koncernbanken på 54 miljoner kr. Bolaget kommer att 

äska om en uttökning till 65 miljoner kr. 

Ekonomisk handlingsplan för den kommande treårsperioden 

Verksamheten i Textile Fashion Center har oförändrad ekonomi om centrumledning ska ske i denna 

form. 

Den om sättningsbaserade intäktshyran för Borås Kongress förväntas öka enligt operatörens prognos 

och kommer att täcka indexuppräkningar. Budgeterat resultat för 2021: – 27 000 000 kr och 2022: – 

27 500 000 kr. 

 

Borås 31 oktober 2019 

 

 

 

Per-Olof Höög, styrelseordförande 

    

 

Helena R. Alcenius, VD  
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Budget 2020 
 

1.  Inledning  

 

Under 2020 kommer vi att börja med nytt insamlingssystem som vi kallar för 

”Sortera mera hemma”. Det är ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall där det 

ges möjlighet att sortera 10 olika fraktioner i 2 olika tunnor i det egna hushållet. 

Parallellt med detta så ses också möjligheten till flerfacksinsamling för 

flerbostadshushållen över, vi testar detta redan idag på några ställen i Borås Stad. 

Under 2019 har pilotprojekt genomförts på ovanstående nya insamlingssystem. 

 

Saneringen av Gässlösa kommer att fortsätta under året, marken ska överlämnas till 

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

 

Vi kommer också under året att titta på vår framtida dricksvattenförsörjning, idag 

förser Sjöbo vattenverk den större delen av Borås invånare med dricksvatten. Denna 

anläggning har funnits sedan 1930 talet och behöver ses över. 

 

Under hösten 2019 har vi fört samtal med ett antal externa samarbetspartner som 

kan tänka sig köpa vår rågas (biogas innan uppgradering). Vi bedömer att intresset 

för att köpa vår biogas är stort. Vår förhoppning är att få till ett samarbete under 

2020. 

 

2.   Organisation  

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

med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument, Affärsplan 2020 – 

2024, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och ligger till grund för 2020 års drift- 

och investeringsbudget.   

 

Den operativa delen av bolaget utgörs av 3 affärsområden.  

 

Organisationsstruktur 2020: 
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Affärsområden (AO): 

 

• AO Energi - Energi & Biogas & Vattenkraft (tre avdelningar som drivs 

tillsammans) 

• AO Avfall/Återvinning - Avfall & Återvinning & Transport (tre avdelningar som 

drivs tillsammans) 

• AO VA - Vatten och Avlopp (VA)  

 

3. Förutsättningar och utveckling  

 

Under 2020 fortsätter arbetet med att integrera projekt EMC i BEM. Det innebär en 

integration av system, rutiner, dokumentation mm in i BEMs verksamhet. Det 

innebär även kompetensutveckling för den befintliga personalen.  

 

Vi kommer att ha fortsatt fokus på projekt EMC och kontinuerlig uppföljning av 

kvarvarande restpunkter även under 2020.  Under 2020 kommer hela EMC vara 

integrerat i BEM och EMC projektet kommer att avslutas.  

 

Vi håller på att utveckla nya investeringsprojekt såsom arbete med en ny IT-

plattform, fortsatt arbete med att bygga ut säkerheten på våra anläggningar och 

fortsatt arbete med att hantera tillskottsvatten samt olika reinvesteringar i nät och 

anläggningar. 2018 påbörjades arbetet med nya omvandlingsområden, arbetet 

fortsätter även under 2020. 

 

Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar vi bolaget och fullföljer våra 

ägardirektiv: 

 

• Trygga en viktig infrastruktur 

• Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen 

• Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen 

• Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och 

energiproduktion 

 

Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer; 

• Vårda, värva, behålla våra kunder 

• Utveckla kretslopp i systemperspektivet 

• Affärsmässighet inom hela bolaget 

 

Ekonomiska förutsättningar: 

 

En höjning av taxan på fjärrvärmen kommer att genomföras på totalt 1,8 %. 

Anledningen till att vi behöver höja taxan inför 2020 är bland annat ökande elpriser 

och elnätsavgifter. Det allmänna prisläget ökar också med en förväntad inflation på 

ca 2 % under 2020. För att bibehålla en hög tillgänglighet på våra 

produktionsanläggningar ökar vi nu våra underhållsinsatser. Vårt nya 

kraftvärmeverk är taget i drift under hösten 2019. 

 

Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad 

förbrukning. Leveranserna för 2020 är budgeterade till 623 GWh och låg i budget 

2019 på 631 GWh. Leveranser är beräknade utifrån SMHIs normalår, 

graddagskorrigering. Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 222 GWh, en 

högre elproduktion än föregående årsbudget.  
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Budgeterat genomsnittligt elpris 2020 är 392 kr/MWh. Budget 2019 låg på 399 

kr/MWh. 

 

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och beräknade 

nyttjandetider. Inför 2020 har vi inga större avvikelser från tidigare års leveranser. 

Beräknad kundkyla är 8,8 GWh (få 9,1). Prisökning fjärrkyla är 1,8%. 

 

Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av 

genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lagd till 31,2 GWh. 

 

Fordonsgasen är beräknad till att endast levereras till våra interna fordon samt till 

våra publika tankstationer. Det pågår ett strategiarbete angående avsättning av 

gasen från avloppsreningsverket och matavfallet. Detta arbete är inte klart vid 

budgettillfället därav lämnas ett förslag på låg avsättning av rågas även under 2020. 

 

Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har gjorts 

utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de revisionsaktiviteter och 

underhåll som planeras under året. 

 

Trycket från marknaden för leveranser av massor till Sobacken är väldigt högt. Vi 

kommer med stor sannolikhet maximera vårt tillstånd för mottagning till deponi och 

med anledning av detta har arbete med nytt tillstånd påbörjats. 

 

En höjning av avfallstaxan har gjorts inför 2020 med totalt 1,8% på hushåll. Detta 

för att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga 

behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för matavfall. Det 

allmänna prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker till 

prisjusteringen. 

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 22 000 

ton, taxeökning för 2020 är satt till 1,8%. Hushåll kommer utföra ca 6 000 

slamtömningar av enskilda avlopp och fettavskiljare. 

 

Avfallsmängden från återvinningscentralerna är konstant.  

 

VA-taxan kommer att höjas med 8% från och med 2020-01-01.  

 

Avloppsreningsverket och den nya pumpstationen har tagits över av BEM under 

2019. Slam och rötningsanläggningen förväntas tas över runt årsskiftet 2019/2020.  

 

En av anledningarna till taxehöjningen är att vi har börjat betala kapitalkostnader för 

det nya avloppsreningsverket. En annan bidragande orsak till taxehöjningen är att vi 

ser ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 

leveranssäkerheten.  

 

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

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

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

öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 

 

Budgeterat försäljning av vatten på 6 590 km3 för 2020. Budgeterad försäljningen 

2019 är 6 533 km3. 
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Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2019. 

 

Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2020 samt löneökning på 3 %.  

I förra årets budget så låg det totalt 320 personer och i budget 2020 ligger 333 

personer med i budgeten.  

 

4.  Ekonomiska mål  

 
Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är: 

• Avkastning på totalt kapital 2 % år 2019 för att öka till 3% år 2022 

• Soliditet 10 % år 2019 för att öka till 12% år 2022. Långsiktigt soliditetsmål är 

20% år 2030. 

 

Budgeten för 2020 ger en avkastning på 2,7 % på totalt kapital samt en soliditet på 

11,1 %. 

 

EMC projektet kommer under 2019 bli helt integrerat i den vanliga BEM 

verksamheten vilket innebär att avkastningen på totalt kapital kommer att fortsätta 

ligga kvar på låga nivåer. 

 

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

 

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 

ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena efter relevanta nycklar 

eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring detta utvecklas kontinuerligt. 
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5.  Resultat 

 
Resultatet för företaget uppgår i budget 2020 till 60,0 mnkr vilket är något under 

vår affärsplan men 59,9 mnkr bättre än budget 2019. 

 
Resultat per Affärsområde 2020, mnkr Intäkter Kostnader Kapital- Budget AP AP AP

kostnader 2020 2020 2021 2022

Hushåll 99,6 -97,6 -2,1 -0,1 3,5 1,2 2,5

Biogas 24,8 -36,7 -3,8 -15,6 0,0 0,0 0,0

Energi 683,0 -441,9 -176,9 64,2 64,7 67,5 64,5

Vattenkraft 14,3 -6,8 -0,6 6,9 3,3 3,8 2,9

Vatten och avlopp 262,0 -156,0 -113,9 -7,8 -2,5 16,1 15,8

Återvinning 155,4 -134,1 -6,2 15,1 11,4 12,2 12,0

Gemensamt o eliminering -94,4 103,0 -11,1 -2,6 -10,4 -0,9 2,3

Totalt Borås Energi och Miljö 1 144,7 -770,1 -314,6 60,0 70,0 100,0 100,0  
 
Beräknad omsättning i budget 2020 är totalt sett 60,8 mnkr högre än för budget 

2019. Prisökningar genomförs för fjärrvärme/fjärrkyla med 1,8 % och taxan för VA 

med 8,0 %. Renhållningstaxan höjs med 1,8 %. 

 

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 770,1 mnkr vilket är 

21,1 mnkr lägre än budget 2019.  

 

Kapitalkostnader ökar från budget föregående år med 22 mnkr varav 

avskrivningarna ökar med 21,0 mnkr. Räntekostnaden ökar med 1,0 mnkr mot 

budget föregående år.  

 

6.  Energi  

 

Avdelningen står för ca 61 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Energi omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga.  

 

Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2020 beräknas uppgår till 623 (få 631) 

GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket och det nya kraftvärmeverket på 

Sobacken beräknas uppgå till 222 (få 214) GWh  

 

Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,8 (få 8,0) 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/fjärrkyla höjs med 1,8 %. 

 

Intäkterna i budget för 2020 uppgår till 682,9 mnkr och kostnaderna till 618,8 mnkr 

varav kapitalkostnaderna är beräknade till 176,9 mnkr vilket ger ett budgeterat 

resultat på 64,1 mnkr.  
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7. Vattenkraft 

Avdelningen står för ca 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Vattenkraft innefattar bolagets vattenkraft med tillhörande elproduktion. 

 

Budgeterad elproduktion från Vattenkraften uppgår till 31,2 GWh (få 32,7). 

 

Vattenkraftens intäkter beräknas till 14,3 mnkr (få 14,8) och kostnader till 7,4 mnkr 

(få 6,4 mnkr) vilket ger ett resultat på 6,9 mnkr (få 8,4 mnkr).   
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8. Biogas 

Avdelningen står för ca 2 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.  

 

Biogas omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och 

gasförsäljning vid tankställena Sobacken, Hulta och Åhaga.  

 

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

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

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

återföring av växtnäringsämnen till jordbruksmark. Biogasen är en produkt som 

uppstår när vi behandlar och rötar matavfallet och slammet från 

avloppsreningsverket. 

 

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

lågt satta inför 2020, då kontrakt med externa samarbetspartner saknas samt 

produktionsstörningar. 

 

Intäkterna 2020 budgeteras till 24,8 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än föregående 

år. Kostnaderna är budgeterade till 40,5 mnkr vilket är 6,2 mnkr högre än 2019.  

Budgeterat resultat uppgår till – 15,7 mnkr.  

 

 

 
 

9. Återvinning 

 
Avdelningen står för ca 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Återvinning omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, 

återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. 

 

Under 2020 beräknas priser bli högre för mottagande av material och avfall än vad 

som lades i budget för 2019.  

En viss avmattning i konjunkturen kan få som konsekvens att ersättningar för 

försäljning av material som skrot, papper m.m. kan minska kraftigt. Detta har till 

viss del tagits hänsyn till i budget 2020.  
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Intäkterna budgeteras till 155,4 mnkr vilket är 34,3 mnkr högre än föregående år. 

Kostnaderna ökar med 31,4 mnkr till 140,3 mnkr. Återvinning har kapitalkostnader 

på 6,2 mnkr och resultatet budgeteras till 15,1 mnkr.  

 

 

 

 

 

10. Hushåll 

Avdelningen står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av slam från enskilda 

avlopp och fettavskiljare.  

 

Avfallsmängderna från hushållsavfall (vita och svarta påsar) är beräknade till 22 000 

ton, taxeökning för 2020 är satt till 1,8%.  

 

Avdelningen kommer utföra ca 6 000 slamtömningar av enskilda avlopp och 

fettavskiljare. 

 

Intäkterna budgeteras 2020 till 99,6 mnkr och kostnaderna till 99,7 mnkr varav 2,1 

mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till -0,1 mnkr. Hushåll är ett monopol 

utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen och generera ett 

nollresultat. 

 

I skrivande stund har en avfallsskatt för förbränning av avfall aviserat från  

2020-04-01(ännu ej beslutad). Detta innebär en fördyring av förbränning av 

restavfallet (vita påsen) med ca 1,0 mnkr, denna kostnad kommer inte att belasta 

taxan 2020 utan kommer att tas ut först 2021 och framåt. 

  

En förändring på Hushåll har gjorts inför 2020. Fordon och personal som tidigare 

organisatoriskt tillhört Transportavdelningen flyttas 2020 över till Hushåll.  

 

Bolaget har under 2018/2019 testat ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. 

Testet har utförts i ett par områden i staden och har omfattats av ca 1 000 hushåll. 

Systemet består av två kärl/hushåll där totalt 10 olika avfall kan samlas in 

bostadsnära. Bolaget har kallat pilotprojektet för ”Sortera mera hemma”. Målet med 

det nya insamlingssystemet är att boråsarna på ett enklare sätt ska kunna sortera 

sitt förpackningsavfall och att avfallsslagen ska bli renare som fraktion och som i sin 

tur kan materialåtervinnas. Brännbart restavfall ska förhoppningsvis minskas och 
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inte innehålla förpackningsmaterial. Pilotprojektet har givit goda resultat med en hög 

kundnöjdhet och bättre källsortering. Investeringen lyfts under slutet av 2019 för 

införande med början år 2020. 

 

 

 
   

 

11. Vatten och Avlopp 

Avdelningen står för ca 22 % av bolagets samlade budgeterade omsättning. 

 

VA omfattar 5 vattenreningsverk varav Sjöbo vattenreningsverk är det största. 

8 avloppsreningsverk varav Sobacken avloppsreningsverk är det största samt ca 155 

mil ledningsnät. 

 

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

och redundansperspektiv så har ett utredningsarbete påbörjats på affärsområdet. 

Utredningarna angående den framtida dricksvattenförsörjningen kommer att fortgå 

under 2020. 

 

VA taxans brukningsavgifter höjs med 8,0%  

 

Avskrivningarna ökar på grund av att avloppsreningsverket har aktiverats under 

2018 och 2019.  

 

Intäkter uppgår till 262,0 mnkr, en ökning på 22,9 mnkr som består av 

merförsäljning samt ökning av taxan. VA har budgeterade kostnader på 156,0 mnkr 

vilket är 7,9 mnkr högre än föregående år. Kapitalkostnaderna är beräknade till 

113,9 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på -

7,8 mnkr.  

 

Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket hade ingående 

balans 2019 på 217,1 mnkr. Reinvesteringen påverkar nu kollektivet med ökade 

avskrivningar. Fonden kommer att lösas upp i takt med drygt 7,2 mnkr per år 

gällande de komponenter som inte anses vara reinvestering utan investering dvs en 

förhöjning av kapacitet.  
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12. Investeringar och avskrivningar 

Nya investeringsprojekt 2020 framgår av sammanställningen under rubrik 16. 

 

Avskrivningarna, inklusive avskrivningarna för 2020 års nya investeringar, är 

beräknade till 226,9 mnkr. En ökning av avskrivningarna mot föregående år då de 

budgeterades till 205,8 mnkr. Aktivering av kraftvärmeverket hade beräknats fr.o.m. 

mars månad 2019 men aktiveras först i oktober 2019. Avloppsreningsverket är 

aktiverat och de kvarvarande delarna på ARV är beräknade att vara aktiverade innan 

slutet av 2019. Nettot av dessa är att avskrivningarna ökar med totalt 21,1 mnkr. 

 

 

13. Finansiering och räntor 

Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2020 är i kassaflödet upptaget till ca 398 

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

projekten genomförs. Enligt budget 2020 uppstår inget ytterligare finansierings-

behov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen inte ökas 2020. 

Befintlig kreditram är 1 580 mnkr.  

 

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

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

kreditram 667 mnkr lagts till på checkräkningskrediten under 2019.  

 

 

Ränteberäkning utfall prognos 2020 Räntekostnad

rörlig 0,77% 1 400 000 000 10 780 000

fast 2,7849% 150 000 000 5 633 600

1 550 000 000 16 413 600  
 

Räntekostnader för 2020 beräknas bli 16,4 mnkr för ordinarie verksamhet samt 

ytterligare räntekostnader för EMC på 71,3 mnkr. Summan av räntan beräknas bli 

87,7 mnkr.  
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14. Personal 

Lönekostnaderna inkl. sociala avgifter, pensionskostnader och löneskatt är beräknade 

till 217,7 mnkr för 2020, en ökning med 15,8 mnkr från 2019.  

 

Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och kompetens-

utveckling av personalen samt rekryteringskostnader.  

 

 

15. Resultat- och balansräkning 

Utfall Budget Prognos Budget

Resultaträkning, mnkr 2018 2019 2019 2020

Borås Energi och Miljö AB totalt

Intäkter

Avfallshantering 218,7 211,3 220,3 238,0

Fordonsgas 5,8 6,0 6,0 6,8

El 57,4 131,6 111,4 129,7

Fjärrvärme 453,2 469,9 414,3 478,4

Fjärrkyla 10,1 9,2 8,9 9,9

Tjänster o entreprenader 4,1 4,0 4,3 2,9

Vatten och avlopp 197,4 224,1 229,6 245,8

Aktiverat arbete 19,9 11,9 20,1 19,0

Övriga intäkter 19,9 15,9 21,4 14,1

Summa intäkter 986,5 1 083,9 1 036,3 1 144,7

Kostnader

Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska -306,0 -295,1 -295,6 -281,8

Energi för drift -48,8 -69,9 -65,7 -64,1

Reparationer och underhåll -50,1 -77,2 -52,2 -64,6

Transportmedel -27,9 -26,6 -25,9 -22,5

Övriga externa kostnader -127,5 -111,3 -117,6 -109,9

Personalkostnader -204,5 -211,2 -204,9 -227,2

Summa kostnader -764,9 -791,2 -761,9 -770,1

Driftsresultat 221,5 292,7 274,3 374,6

% av intäkter 22,5% 27,0% 26,5% 32,7%

Kapitalkostnader

Avskrivningar -138,2 -205,8 -173,2 -226,9

Räntor -24,4 -86,8 -56,2 -87,7

Summa kapital -162,6 -292,6 -229,3 -314,6

Resultat efter kapital 58,9 0,1 45,0 60,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budget 2020 

  Sidan 14 av 26 

 

Utfall Budget Prognos Budget

Balansräkning, mnkr 2018 2019 2019 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar 2 956,1 4 533,5 4 743,1 5 097,6

Pågående investeringar 1 364,4 343,1 130,0 71,5

Lager 42,6 45,0 32,0 30,4

Fordringar 276,1 333,2 304,6 251,0

Summa tillgångar 4 639,1 5 254,8 5 209,7 5 450,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital 142,6 150,0 187,6 254,1

Obeskattade reserver 453,0 457,5 453,0 453,0

Leverantörsskulder 370,9 225,0 225,0 225,0

Övriga skulder 3 672,6 4 422,3 4 344,1 4 518,4

Summa skulder och eget kapital 4 639,1 5 254,8 5 209,7 5 450,4

Avkastning på totalt kapital 1,8% 1,7% 1,9% 2,7%

Soliditet 10,7% 9,6% 10,4% 11,1%

Utfall Budget Prognos Budget

Nyckeltal 2018 2019 2019 2020

Leveranser

El vattenkraft GWh 25,0 32,7 30,0 31,2

El kraftvärme GWh 90,0 213,7 120,0 222,0

Fjärrvärme GWh 598,0 631,0 615,0 623,0

Fjärrkyla (kund) GWh 10,0 8,0 9,0 8,8

Fordonsgas tNm3 863 650 650 650

 
 

 

16. 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 2020, vilka är på 287,5 mnkr. Vidare visar tabellen det 

beräknade prognostiserade betalningsutfallet för 2020 års investeringar samt för 

tidigare beslutade investeringar, ett betalningsutfall på 398 mnkr.  
 
Utöver investeringsbudget för 2020 kan investeringar av akut karaktär uppstå under 
året. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att prioritera om investeringar, inom 
given total ram på 287 mnkr, i det fall en akut eller strategisk viktig investering 
behöver genomföras.  
 
Det nya insamlingssystem ”Sortera mera hemma” som har bedrivits som ett 
pilotprojekt under 2019 avser BEM att lyfta som en enskild investering redan under 
2019. 
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Investeringsbudget 2020 Avd/AO Budget 2020 Betalningsutfall 2020 Aktivering 2020 Utfall 2019
Invsteringspott BEM Ledning 40,0 40,0 30,0

Hall för lagring av mtrl Hushåll 0,0 30,0

Nytt insamlingssystem för hushåll Hushåll 0,0 33,0 10,0

Omställnings fossilfritt bränsle PVA Energi 5,0 0,5

Ombyggnad beredningen Energi 2,0 2,0 2,0

Vattensotrning PVA Energi 2,5 2,5 2,5

Optimering fjärrkylaproduktion Energi 1,0 1,0 0,5

Bränsleterminal Energi 5,0 5,0 5,0

Flytt LNG till Sobacken Energi 6,0 6,0 6,0

Miljöinstrument Energi 2,5 2,5 2,5

A-ladan Underhåll 10,5 10,5 10,5

Byte av reglerdon (Aumadon) Underhåll 3,0 3,0 3,0

Anläggande av FA-cell deponi Återvinning 2,0 2,0 0,0

Reservdelar och inventarier Ledning 10,0 4,4 7,0

Framtida IT-plattform Ledning 10,0 3,0 3,0

Strategiska nätinvesteringar Energi 5,0 3,0 3,0

Förtätning FV Energi 18,0 14,0 14,0

Förtätning FK Energi 2,5 2,5 1,0

Reinvesteringar fjärrvärmenät Energi 18,0 14,8 14,8

Servisutbyggnad (förtätning) Energi 10,0 5,0 5,0

Reinvesteringar VA-ledningar VA 15,0 15,0 15,0

Viared vattenledning VA 4,5 0,2

Torggatan VA VA 3,4 3,4 3,4

Slätthult VA 8,1 0,3

Bäckängsvägen VA 4,6 4,6 4,6

Storgatan - Badhusgatan VA 6,3 0,3

Tyllgatan dagvatten VA 1,5 0,1

Getängen dagvatten VA 2,0 0,1

Kardangatan (kammare) VA 1,5 0,1

Åhaga (kammare) VA 1,0 0,1

Mätarbrunn VA 1,0 1,0 1,0

Tillskottsvatten VA 4,0 4,0 4,0

Kullasand VA 14,0 6,0

Hedared ÖFL VA 34,0 5,0

Exploateringspott VA 10,0 2,0

Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar Ledning 7,0 3,0 3,0

Slätthult 653 AP VA 3,6 0,2

Toarpsdal 670 AP VA 3,5 0,2

Klinten 540 TS VA 2,3 0,2

Frufällan 575 TS VA 2,2 0,2

Utbyte av PLC avloppsanläggningar etapp 2 VA 3,0 3,0 3,0

Utbyte av PLC vattenanläggningar etapp 2 VA 2,0 2,0 2,0

Summa budget 2020 287,5 235,7 155,8 0,0  
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Tidigare beslutade pågående projekt Avd/AO Tidigare beslut Betalningsutfall 2020 Aktivering 2020 Totalt tom okt 2019

Asfaltering av ej asfalterade ytor Sobacken Energi 5,0 5,0 5,0 0,0

Miljötillstånd Sobacken Ledning 70,0 0,0 5,5 7,7

Integrering av befintliga Scada-system Energi 16,6 0,5 0,5 15,6

Fastighetsrenovering bef.fastigheter Ledning 12,2 0,5 0,5 0,0

Integrering av ÅP1 och 2800 xA Energi 7,0 3,0 3,0 2,0

Förändrad yttre kommunikationslösningar Energi 1,0 0,5 0,2 0,2

PLC utbyta av turbinerna Ryaverket Energi 6,0 3,0 3,0 0,0

Utbyte av luftkompressorerna Ryaverket Energi 6,0 6,0 6,0 0,1

Förbehandlingsanläggning biogas Energi 70,0 50,0 1,0

Fjärrkyla Ryaverket (Simonsland) Energi 10,0 1,0 0,5

Fjärrkylaproduktion I15 Energi 2,5 0,0 0,0

Produktionsuppöljningssystem Energi 1,5 1,5 1,5 0,0

Kalk- kol- svaveldosering Energi 2,0 2,0 0,0

PLC utbyte 2018 Energi 8,5 5,0 5,0 5,3

HVCB ombyggnad till bioolja Energi 4,0 4,0 4,0 0,5

HVCH ombyggnad styrsystem etc Energi 3,5 3,5 3,5 0,0

Asksortering/metallseparering Energi 6,0 0,5 0,0

Säkerhetssiktning Energi 4,0 4,0 4,0 0,0

Omlindning av G3 Hulta vattenkraft Energi 3,0 3,0 3,0 0,0

Metanslipsreducering gasuppgraderingen Energi 4,0 0,5 4,0 0,8

Övervakningskameror CCTV Underhåll 2,4 0,5 0,5 1,9

Överföringsledning Fristad FV Energi 75,0 0,5 0,5 68,1

Överföringsledning Fristad VA VA 63,0 0,5 0,5 55,7

NIS Projekt 6,1 0,3 0,3 5,0

Fjärrkylaledning SÄS Energi 22,0 3,0 18,0 10,2

TS Göta FV Energi 10,0 3,0 7,0 1,6

Förstärkning PS D-fors Energi 7,0 3,0 5,0 1,2

Reinvestering Brämhultsvägen FV Energi 0,7 0,2 0,7 0,0

Reinvestering Kilsundsgatan FV Energi 11,5 3,0 11,5 2,8

Reinvestering Väpnarstigen Energi 2,1 2,1 2,1 0,1

Utbyte av VVX Sörmarken Energi 4,0 2,0 2,0 0,0

Reinvestering Moränvägen VA 8,0 5,0 8,0 0,4

Getängsvägen kammare VA 1,0 1,0 1,0 0,0

Hevea VA 4,0 3,5 4,0 0,2

Reinvestering Lundaskog VA 10,0 9,5 10,0 1,1

Fjärravläsning vattenmätare VA 4,0 1,5 1,5 7,9

Förändrad yttre kommunikationslösningar VA 1,0 0,5 0,5 0,0

Reinvestering Västra Parkänggatan VA 4,5 4,5 4,5 0,0

Reinvestering Fageråsvägen VA 5,0 5,0 5,0 0,1

Reinvestering Vegagatan (kammare) VA 1,5 1,5 1,5 0,0

Reinvestering Stenkastgatan VA 7,6 7,6 7,6 0,0

Reinvestering reservoarledning Längjum VA 7,0 7,0 7,0 0,0

Reinvestering Ekvägen-Ollonvägen VA 7,6 4,3 7,6 0,3

Kvarbo Hästhagen VA 38,0 20,0 38,0 7,9

Processombyggnad D-fors vattenverk VA 6,0 6,0 6,0 0,0

Renovering Ryssby TS och AP VA 2,0 1,6 2,0 0,1

Trandö avloppspumpstation VA 4,0 4,0 4,0 0,4

Lundsbro AP VA 3,5 2,8 3,5 0,6

Sparsör AP VA 1,5 1,5 0,1

Uppgradering PST Målsrydkedjan VA 4,0 4,0 4,0 0,1

Aplared AP + ytterligare 2 st pumpstationer VA 10,0 3,0 0,0

Bockasjögatan VA 3,0 1,0 0,0

Elindustri AP VA 3,0 1,0 0,0

Garagebyggnad vattentankar VA 6,0 3,0 6,0 0,0

Utbyte av PLC avloppsanläggningar etapp 1 VA 3,0 1,0 1,0 0,8

Utbyte av PLC vattenanläggningar etapp 1 VA 2,4 1,0 1,0 0,6

Förskjutning projekttid -50,0

Betalningsutfall 2020 investeringar mnkr 594,2 162,4 220,5 200,9

Summa 398,1 376,3 200,9  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budget 2020 

  Sidan 17 av 26 

Planerade investeringar Borås Energi och Miljö AB  
 

 
Investeringspott BEM 
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas med avseende på behov (arbetsmiljö, 
anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 40 mnkr. 
 
Reservdelar och inventarier 
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i varje 
enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 10,0 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 5 mnkr. 
 
Reinvesteringar Fjärrvärmenät 
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande FV-ledningsnät. Olika generationer av 
såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och funktion 
i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador. Ledningsnätet måste 
därför successivt förnyas. Beslut av reinvesteringar baseras på arbetsmiljö, 
anläggningssäkerhet eller lönsamhet i varje enskilt fall. 
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 18 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 10 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. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador. Ledningsnätet måste 

därför successivt förnyas. För förnyelsen finns en årsplan över olika projekt, planen behöver 

revideras fortlöpande när nya kunskaper om förhållandena erhålles.  
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 15 mnkr. 
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Exploateringspott och omvandlingsområden VA 
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och beslutas av KF. 
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.  
 
Tillskottsvatten 

Under de senaste åren har riktade insatser gjorts mot tillskottsvatten (inträngande 

ovidkommande vatten på spillvattennätet). Detta är ett krav i vårt nya miljötillstånd för 

verksamheten, men också en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då 

tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och reningsverk.  
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2020 uppgå till 4 mnkr. 
 
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar 

Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts med avseende på Va-

anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse. Syftet är att 

förhindra obehörigt tillträde till bolagets samtliga samhällsviktiga anläggningar. De genomförda 

och planerade åtgärderna uppskattas i dag till en total kostnad av 17 mnkr. 
Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till ytterligare 7 mnkr. 
 
Framtida IT plattform. 

Bakgrund till detta projekt bottnar framförallt i en datastruktur som är en effekt av flertalet 

sammanslagningar av olika verksamheter. Dessa sammanslagningar har bidragit till att en hel 

del strukturer har byggts upp som inte varit optimala för verksamheten som helhet. Bolaget 

står inför nybyggnation och nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk och till detta en 

förnyad IT infrastruktur. Nya och befintliga system behöver integreras och vi måste säkerställa 

att informationsflöden är effektiva och anpassade till verksamheternas krav.Projektets mål är 

att förstärka och förnya bolagets information och informationssystem med en IT-plattform som 

ger möjligheter till en digital innovativ utveckling av bolaget. Under 2017 har vi genomfört 

kartläggning av bolagets IT-system, vi har också startat upp arbetet med att införa en ny 

plattform för anläggningsinformation. Under 2019/2020 kommer plattformen för 

anläggningsinformation att driftsättas, under 2019/2020 kommer även ett nytt löne- och 

personalsystem intelenteras i verksamheten. 
Investeringsbehovet för IT relaterade aktiviteter 2020 uppskattas till ytterligare 10 mnkr (totalt 
30 mnkr)   
 
Omställning fossilfritt bränsle PVA 
Ombyggnad av start/stödoljebrännarna på avfallsförbränningen till ett fossilfritt bränsle. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,0 mnkr. 
 
Ombyggnad beredningen Sobacken 

Avfallets karaktär har sedan anläggningen byggdes förändrats. Avfallet har blivit lättare, 

fluffigare. Anläggningen som den ser ut i dag får allt svårare att hantera detta material. 

Fraktionsstorleken har en tendens att öka vilket medför problem i förbränningen.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,0 mnkr. 
 
Vattensotning PVA 

Vid eldning av avfall uppstår beläggningar i pannan. En faktor som påverkar 

beläggningstillväxten är temperaturen på rökgaserna. Temperaturen efter tomdraget är viktig 

att hålla låg då den har en stor påverkan på beläggningstillväxten på ÖH/Konvektionsytorna 

vilket skapar korrosion och igensättningar. Vi lägger i dagsläget mycket pengar på blästring av 

dessa ytor, blästring vid varje revision 2 gånger per år samt ibland akuta rengöringar. Med en 

vattensotning i torndraget kommer temperaturen på rökgaserna hållas på en lägre nivå vilket 

borde ge mindre slitage/korrosion och där med lägre underhållskostnader 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,5 mnkr. 
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Optimering fjärrkylaproduktion 
När våra produktionsanläggningar av fjärrkyla knyts samman via ledningen till SÄS behövs en 
översyn produktionsstrategin och en anpassning av produktionsanläggningarna. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,0 mnkr. 
 
Bränsleterminal 
Färdigställande av ytorna kring bränsleberedningen på Sobacken.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 5,0 mnkr. 
 
Flytt LNG till Sobacken 
Då Gässlösa avloppsreningsverk kommer att börja rivas behöver LNG anläggning som finns där 
flyttas till Sobacken. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,0 mnkr. 
 
Miljöinstrument KVV EMC 

Installation av ett nytt miljömätinstrument i skorsten på KVV EMC. Enligt lagstiftning (BATC 

LCP) som tillkommit efter kontraktsskrivandet för nya pannan ställs från 2021 krav på mätning 

av fler antal parametrar. Istället för att enbart lägga till dessa parametrar vill vi investera i ett 

helt nytt instrument som mäter samtliga parametrar. Detta för att öka redundansen men också 

för att minska arbetsbelastningen på personalen (kånkande och hanterande av gasflaskor samt 

manuell kalibrering) och minska driftskostnaderna och säkerställa att vi har en bra 

serviceorganisation bakom instrumentet.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,5 mnkr. 
 
Anläggande av FA-cell deponi 
I vårt miljötillstånd för Sobacken har vi i dag ett tillstånd att deponera schaktmassor och 
saneringsmassor som inte får deponeras på en vanlig deponi(farligt avfall) men vi saknar själva 
deponicellen. I vår ansökan om nytt miljötillstånd har vi ansökt om att få deponera 15 ggr mer 
farligt avfall än nuvarande miljötillstånd. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,0 mnkr. 
 
Viared Vattenledning 
Vattenledningen som ligger i närheten av Vevgatan i Viared är från 1970-talet och består av 
gjutjärn. Under de senaste åren har det varit 5 vattenläckor och i samband med att dessa 
läckor lagades konstaterades det att 670 m av vattenledningen behöver reinvesteras. Den mest 
akuta delen av vattenledningen reinvesteras under hösten 2019 och belastar 
reinvesteringspotten medans huvuddelen av sträckan reinvesteras enligt detta beslut.   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,5 mnkr. 
 
 
Torggatan VA 
Tekniska förvaltningen planerar att bygga om Torggatan från Västerlånggatan ner till Viskan i 
samband med att EKO 10 (gamla posten huset) renoveras. I Torggatan finns det gamla VA-
ledningar (vatten är från 1927, spillvatten 1927 och dagvatten 1959) som bör bytas ut i 
samband med att gatan görs om.     
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,4 mnkr. 
 
Slätthult 
Från slätthult AP till strax innan Målsryds korsningen har det inträffat 3 läckor på 
vattenledningen och det har fastställts att ledningen är i dålig kondition, som behöver bytas ut. 
Spillvattenledningen är också den i dålig kondition och har ett kraftigt inläckage.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 8,1 mnkr. 
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Bäckängsvägen 
Dagvattenledningen i Bäckängsvägen är underdimensionerad och behöver dimensioneras upp ut 
för att inte orsaka översvämningar. Vatten-spill- och dagvattenledningar i gatan är alla från 
1960-talet och är av sämre kondition.    
Totala investeringsbehovet uppskattas till 4,6 mnkr. 
 
Storgatan-Badhusgatan 
Vattenledningen som ligger i Storgatan/Badhusgatan är från 1950-talet och består av gjutjärn. 
Spill- och dagvattenledningen är från samma årtal och av betong.  
Vattenledningen har haft 9 läckor på sträckan. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6,3 mnkr. 
 
Tyllgatan dagvatten 
Dagvattenledningen i Tyllgatan är underdimensionerad för dagens förhållanden och det planeras 
även ett nytt planområde uppströms. Därför behövs en ny dagvattenledning anläggas till 
närmsta dike/vattendrag för att klara av flödet.  Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 
mnkr. 
 
Dagvatten Getängen 
För att rena och fördröja dagvatten från Getängen behövs det anläggas en dagvattendamm på 
getängen.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr. 
 
Kardangatan (kammare) 
Ventilkammaren Kardangatan är en prioriterad anläggning för att förbättra arbetsmiljön. 
Nedstigningen till kammaren är inte anpassad för att möta en god arbetsmiljö och behöver 
därför byggas. I samband med detta är det lämpligt att installera en flödesmätare som mäter 
vattenflödet mot Viared.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1,5 mnkr. 
 
Åhaga (kammare) 
Ventilkammaren Åhaga är en prioriterad anläggning för att förbättra arbetsmiljön. Flytta upp 
ventilstyrning och övrig el från kammaren till markskåp ovan mark för att förbättra 
arbetsmiljön.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1 mnkr. 
 
Mätarbrunn 
Borås Energi och Miljö AB arbetar kontinuerligt med att minska utläckaget från ledningsnätet 
och minska tiden då abonnenter är utan vatten vid vattenläckor. Detta görs främst med hjälp 
av att analysera data från flödesmätare.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 1 mnkr. 
 
 
Hedared ÖFL 
I samband med att Borås Energi och Miljö AB drog fram vatten och spillvatten till Asta Zero 
dimensionerades ledningarna för att i framtiden ansluta Hedared till huvudnätet avseende både 
vatten och spillvatten.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 34 mnkr. 
 
Kullasand 
Utbyggnad av allmänt VA till Kvarbo-Hästhagen är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och 
upptaget i stadens VA-plan.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 14 mnkr. 
 
 
 
 
 



 

Budget 2020 

  Sidan 21 av 26 

Slätthult 653 AP 
Spillvattenpumpstationen Slätthult AP är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Anläggningen är även behov av att reinvestera både utrustning och byggnad(inkl. 
bräddmagasinet).   
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,6 mnkr. 
 
Toarpsdal 670 AP 
Spillvattenpumpstationen Toarpsdal AP är en prioriterad anläggning för att förbättra 
arbetsmiljön. Tillsynen av anläggningarna måste ske av två drifttekniker istället för en, då 
personalen måste gå ner under mark för att avläsa instrument, inspektera pumpar, spola 
sumpen mm. Detta görs normalt av en drifttekniker då de allra flesta anläggningar har 
utrustningen ovan mark. All utrustning skall flyttas ovan mark. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3,5 mnkr. 
 
Klinten 540 TS 
Tryckstegringsstationen Klinten TS är uttjänt och behöver reinvesteras. Rörgalleriet, pumparna, 
och el och styr behöver bytas och anpassas efter dagens förhållande. Anläggningen är idag ej 
uppkopplad med IFIX och saknar flödesmätning.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,3 mnkr. 
 
Frufällan 575 TS 
Tryckstegringsstationen Frufällan TS är uttjänt och behöver reinvesteras. Rörgalleriet, 
pumparna, och el och styr behöver bytas och anpassas efter dagens förhållande. Anläggningen 
är idag ej uppkopplad med IFIX och saknar flödesmätning.  
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2,2 mnkr. 
 
Utbyte av PLC avloppsanläggningar etapp 2 
I vår VA-verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr våra 
anläggningar och processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att 
leverantörerna har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer 
för att inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. Under 2020 har vi för avsikt att byta 
ut ett antal processdatorer inom verksamheten VA för att säkerställa drifttillgängligheten på 
dessa system. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3 mnkr. 
 
Utbyte av PLC vattenanläggningar etapp 2 
I vår VA-verksamhet har vi ett stort antal processdatorer (PLC) som övervakar och styr våra 
anläggningar och processer. Det är viktigt att vi kontinuerligt bevakar och säkerställer att 
leverantörerna har reservdelar och kompetens om det inträffar något fel i dessa processdatorer 
för att inte äventyra tillgängligheten för vår verksamhet. Under 2020 har vi för avsikt att byta 
ut ett antal processdatorer inom verksamheten VA för att säkerställa drifttillgängligheten på 
dessa system. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 2 mnkr. 
 
Byte aumadon, Ryaverket 
Elektriska don från Auma används för att stänga, öppna och reglera ventiler inom processerna. 
På Ryaverket finns ett antal äldre don och till dessa går det inte längre att få tag i reservdelar 
pga. att det slutat tillverkas. Då det är tidsödande, kostsamt och drift osäkert att riva isär och 
försöka reparera dessa med reservdelar från andra gamla isärplockade don föreslås att samtliga 
don byts ut. 
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3 mnkr. 
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Tak A-ladan, Ryaverket 

A-ladan är den stora A-formade byggnaden på Ryaverket mot Knalleland i vilken flis till 

biopannorna lagras. När flisen lagras avger den en del av sin fuktighet och fukten kondenserar 

mot taket och kondensen gör att virket som bär upp taket blir blött och börjar ruttna. Under 

2019 blåste en del av taket av pga av rötskadade balkar och infästningar. Den bärande 

konstruktionen är i behov bytas ut.    
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10.5 mnkr. 
 
Förstudie tuben i Haby 

Plåttuben i Haby, vilken leder mellan regleringsdammen i anslutning till sjön Kalven och Haby 

KRV i Marks kommun, har under många år haft problem med läckage på grund av ålder/slitage 

vilket lett till varierande godstjocklek och som följd hål. Dessa har i första hand lagats med 

träpluggar för att senare vid revision lagats genom påsvetsning av plåtbitar. Nu är dessvärre 

materialet i tuben bitvis i så dåligt skick att det på många ställen varit för tunt för att kunna 

svetsas i. En förstudie som genomförs under 2020 som skall visa vilka alternativ som finns för 

att antingen renovera eller ersätta tuben. 
 

Nytt Insamlingssystem 

Bolaget har under 2018/2019 testat ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. Testet har 

utförts i ett par områden i staden och har omfattats av ca 1 000 hushåll. Systemet består av 

två kärl/hushåll där totalt 10 olika avfall kan samlas in bostadsnära.  

Bolaget har kallat pilotprojektet för Sortera mera hemma. Målet med det nya 

insamlingssystemet är att boråsarna på ett enklare sätt ska kunna sortera sitt 

förpackningsavfall och att avfallsslagen ska bli renare som fraktion och som i sin tur kan 

materialåtervinnas.  

Brännbart restavfall ska förhoppningsvis minskas och inte innehålla förpackningsmaterial. 

Pilotprojektet har givit goda resultat med en hög kundnöjdhet och bättre källsortering. 

 

Bolaget avser att lyfta investeringen som en enskild investering under 2019.  
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17. Riskanalys  

 

Beskrivning av riskanalys – inventering av risker och möjligheter 

I samband med framställning av bolagets budget för år 2020 så har en 

bolagsövergripande riskanalys genomförts. Riskanalysen utgår från bolagets 

riskpolicy, där risker och möjligheter för kommande verksamhetsår identifieras och 

värderas. Värderingen av risker/möjligheter sker i monetära termer, vilka viktas mot 

bedömd sannolikhet för respektive risk/möjlighet.  

 

Inventeringen av risker och möjligheter har skett via bolaget affärsområden och 

avdelningar/funktioner enligt en standardiserad modell för att på ett enhetligt sätt 

sammanställa en bolagsövergripande analys. Riskanalysen presenteras i enlighet 

med bolagets riskpolicy och de riskkategorier som fastställts. Varje identifierad 

risk/möjlighet erhåller ett beräknat riskvärde baserat på bedömd sannolikhet och 

bedömd konsekvens, vilka summeras för att erhålla ett aggregerat resultat. 

 

Respektive riskkategori innefattar ett antal olika underliggande risker, där bl.a. pris- 

och volymrisker inkluderar risker/möjligheter såsom el, elcertifikat, värmeleverans 

och ränta. Övriga riskkategorier, vilka nedan benämns ”verksamhetsrisker”, 

redovisas även aggregerat för att ge en övergripande bild. 

 

Viktigt att notera är att bolagets bedömning för år 2020 är ett resultat på 60 mnkr i 

enlighet med framlagd budget. Denna riskanalys syftar enbart till att bedöma hur 

budgeterat resultat skulle kunna påverkas av förändrade förutsättningar, såsom tex 

ändrade marknadspriser på el, väderlekens påverkan på värmeleveransen, större 

driftstörningar etc. 

 

Övergripande resultat och analys av värderade risker/möjligheter 

Resultatet från inventeringen av risker/möjligheter redovisas på aggregerad nivå i 

tabell 17.1, där beräknade riskvärden för risker resp. möjligheter har summerats.  

 

En utgångspunkt för riskanalysen utgörs sedan av skillnaden mellan summa risker 

och summa möjligheter, vilket i analysen benämns nettorisk. Generellt gäller att ett 

negativt värde innebär att en risk föreligger för en negativ resultatpåverkan, och att 

ett positivt värde innebär en möjlighet för en positiv resultatpåverkan.  

 

Risker/möjligheter - monetär värdering (aggregerat)     

MSEK       

  Risker Möjligheter Nettorisk 

Prisrisk -11,1 12,4 1,3 

Volymrisk -12,8 9,9 -2,9 

Verksamhetsrisker -44,0 10,2 -33,7 

Summa risker/möjligheter -67,9 32,6 -35,3 

 
 

Tabell 17.1: Aggregerad sammanställning av risker och möjligheter. 

 

 

För att i analysen identifiera ett riskintervall, så utgörs även medelvärdet/-

balanspunkten för det totala utfallsrummet av summa risker + summa möjligheter 

en utgångspunkt. Tillsammans med beräknad nettorisk utgör dessa två riskvärden 

ett bedömt riskintervall, vilka redovisas i tabell 17.2 nedan. 

 

Bedömt riskintervall ställs sedan mot bolagets budgeterade resultat, vilket ger en 

bedömning kring ett s.k. riskjusterat resultat (övre och undre riskintervall). Bedömt 

riskjusterat resultatet analyseras därefter gentemot bolagets ägardirektiv 

(avkastningskrav) och det riskmandat som fastställts inom bolagets riskpolicy. 
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Riskanalysen ger som helhet även värdefullt stöd för rekommendationer kring 

möjliga åtgärder som en del i bolagets löpande riskhantering.  

 

Sammanfattningsvis så indikerar riskanalysen att beräknade riskintervall bör 

inrymmas inom av styrelsen beslutat riskmandat (riskmandat 50 mnkr). 

 

Riskanalys - riskintervall och riskjusterat resultat     

MSEK       

        

Bedömd nettorisk     -35,3 

        

Identifierat utfallsrum för risker/möjligheter   100,5 

Medelvärde/balanspunkt för risker/möjligheter   -17,7 

        

  
Budget 2020 Riskvärde 

Riskjusterat 
resultat 

Övre intervall 60,0 -17,7 42,3 

Undre intervall 60,0 -35,3 24,7 

 
 

Tabell 17.2: Sammanställning av riskintervall (övre/undre) och riskjusterade resultat. 

 

 

Resultat för identifierade risker/möjligheter per riskkategori 

Nedan redovisas resultatet av genomför inventering av risker/möjligheter per 

riskkategori (se tabell 17.3).  

 

En jämförelse mot föregående års riskinventering/riskanalys (budget 2019) 

presenteras också (se tabell 17.4). 

 

Risker/möjligheter - monetär värdering per riskkategori     

MSEK       

  Risker Möjligheter Nettorisk 

01.  Prisrisk -11,1 12,4 1,3 

02.  Volymrisk -12,8 9,9 -2,9 

03.  Likviditetsrisk 0,0 0,0 0,0 

04.  Motpartsrisk -2,2 1,0 -1,2 

05.  Redovisningsrisk -1,0 0,0 -1,0 

06.  Operativ risk -2,4 1,3 -1,1 

07.  Varumärkesrisk -2,7 3,4 0,7 

08.  Investeringsrisk -1,7 0,0 -1,7 

09.  Haveririsk -15,3 3,5 -11,8 

10.   Miljörisk -5,5 0,0 -5,5 

11.   Kvalitets- och arbetsmiljörisk -1,4 0,7 -0,7 

12.   Försäkringsrisk -4,4 0,4 -4,0 

13.   Juridisk risk -2,6 0,0 -2,6 

14.   Säkerhets- och IT-risker -0,9 0,0 -0,9 

15.   Kompetensförsörjningsrisk -4,0 0,0 -4,0 

Summa risk/möjlighet -67,9 32,6 -35,3 

 
 

Tabell 17.3: Sammanställning över risker och möjligheter per riskkategori. 
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Resultatet från riskinventeringen visar i huvudsak; 

 

- Prisrisker har minskat väsentligt sedan föregående år pga. bl.a. ökad andel 

prissäkring av el och utsläppsrätter. 

- Pris- och volymrisker är i princip symmetriska, där nettorisken för prisrisker 

bedöms som något positiv medan nettorisken för volymrisker bedöms som 

något negativ. 

- Verksamhetsrisker bedöms som helhet minska något, bl.a. till följd av drift-

tagning av projekt EMC (ökad driftsäkerhet och redundans pga. nya 

anläggningar) 

- Förutom pris- och volymrisker så domineras bolagets risker av haveririsker 

med underliggande risker såsom miljörisker, försäkringsrisker och 

kompetensförsörjningsrisker. 

 
 

Jämförelse mot föregående års riskinventering/riskanalys     

MSEK       

  
Riskanalys 

Budget 2020 
Riskanalys 

Budget 2019 Förändring 

        

Prisrisker -11,1 -40,4 29,3 

Volymrisker -12,8 -11,7 -1,1 

Verksamhetsrisker -44,0 -47,5 3,5 

Summa risker -67,9 -99,6 31,7 

        

Möjligheter 32,6 28,5 4,1 

        

Netto risker/möjligheter ("nettorisk") -35,3 -71,1 35,8 

        

Medelvärde/balanspunkt för risker/möjligheter -17,7 -35,6 17,9 

 
 

Tabell 17.4: Jämförelse mellan riskanalyser budget 2019 och budget 2020. 
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18. Plan för Internkontroll  

 

Under 2019 har en kraftansträngning gjorts för att lyfta internkontrollarbetet i 

bolaget. Nedan följer ett axplock av genomförda aktiviteter. 

 

• Upprättat plan för implementation av internkontrollramverk 

• Företagsövergripande riskanalys 

• Påbörjat genomgång av kontrollmatriser 

• Utökat antalet kontrollmatriser (fler delar av företaget) 

• Dataanalyser 

• Implementerat system för hantering av internkontroll 

• Utsett internkontrollansvarig 

 

Under 2020 kommer detta arbete att fortsätta och målet är att ha ett heltäckande 

internkontrollramverk som spänner över alla väsentliga risker, alla processer och alla 

Affärsområden. Denna plan beskrivs i nedanstående bild. 
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Det betyder att vår verksamhet är viktig. Så viktig att Borås 
Stad fastslagit att staden själv ska äga Borås Elnät, just för att 
trygga infrastrukturen för kommuninvånarna. Det uppdrag vi 
fått från ägarna är i sin mest avskalade form: 

/.../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 aktivt utveckla konkur-
rensen på såväl privat - som företagsmarknaden inom 
datakommunikation.

Möter samhällets behov
Behovet av infrastruktur för såväl el- som datakommunika-
tion är också kraftigt ökande just nu. Elektrifi eringen och 
digitaliseringen av samhället i stort gör att vår samhällsbä-
rande infrastruktur blir central för samhällsutvecklingen. I 
Borås blir det ökande behovet också tydligt för att tillväxten 
är mycket stor -  infl yttningen är drygt 1000 personer per år. 
Stora satsningar har genomförts:

• AO Elnät har i fl era år investerat stort i att bygga ut och 
strukturera om vårt högspänningsnät. Ut- och ombygg-
nationen inkluderar såväl nya sträckningar som nya 
mottagningststioner och satsningen syfttar till att  rusta 
oss för framtida behov av elförsörjning i Borås. 

• AO Stadsnät har de senaste åren genomfört en mycket 
stor utbyggnad av fi bernätet i Borås. Utbyggnaden 
stödjer både den kommunala, regionala och nationella 
målsättningen att möjliggöra en robust infrastruktur till 
medborgare och näringsliv. 

(Läs mer om våra spännande utbyggnadsprojekt under 
respektive aff ärsområde). 

Ett stolt bolag
Vår verksamhet har alltid varit samhällsbärande och kritisk 
för människors vardag, även i tider då utbyggnationerna inte 

varit så stora som de är idag. Under min korta tid som vd på 
bolaget har jag ofta slagits av den stolthet medarbetarna bär 
med sig - över att få vara med och utveckla staden Borås och 
jobba för att ge boråsarna tillgång till trygga, moderna nät. 
Det glädjer mig!

I dagsläget är vi cirka 80 personer som jobbar tillsammans för 
att uppnå våra gemensamma mål. Ingenjörerna, teknikerna, 
elektrikerna och ledarskapet inom kärnverksamheterna är 
experter på sakfrågorna och våra stödfunktioner stöttar med 
sina respektive specialkompetenser – administration, hr, 
ekonomi, it, logistik, lokalvård, försäljning och kundkommu-
nikation. 

Med mod framåt
Men nya tider är också på intåg och nya utmaningar väntar 
runt hörnet. Vi ser starkt hur andra behov växer fram: 
laddning av elfordon, småskalig elproduktion, datacenter och 
förändrade kundförväntningar. 

Som företag behöver vi utvecklas för att möta detta och jag är 
säker på att med mod, nytänkande och engagemang kommer 
vi hitta nya vägar för samverkan och partnerskap med kunder 
och staden, så att vi kan fortsätta jobba för aff ärsmässig 
samhällsnytta. Det är för mig som vd ett fantastiskt uppdrag 
att få leda Borås Elnät i den riktningen. 

EKONOMISK KOMMENTAR
Borås Elnät ser alltid mycket positivt på att få vara med 
och utveckla Borås som stad och kommun. Vi bygger och 
verkar för en långsiktig samhällsutveckling, men också på 
aff ärsmässig grund. Vi ser nu att utmaningarna för 
ekonomin växer.

Den kraftiga satsningen på elnätet kommer sätta sina spår 
i ekonomin framöver. Utbyggnaden ger stora investerings-
utgifter, som resulterar i höga kapitalkostnader, som i 
betydlig grad kommer belasta bolagets resultat de kom-
mande åren. Dessutom innebär den nya intäktsramen för 
elnätsverksamheten 2020-2023 att bolaget kommer ha 
begränsade möjligheter att kompensera för kostnadsök-
ningar genom att öka intäkterna (läs mer om detta på nästa 
sida). 

Även stadsnätsverksamheten kommer ha större utmaning-
ar än beräknat, särskilt vad gäller återställningskostnaderna 
i fi berutbyggnadsprojektet. Detta har vi adresserat till 
ägarna och arbetet med att se över den fortsatta utbygg-
nadsplanen pågår. Målsättningen är att säkerställa en 
ekonomi i balans och genomföra sunda och ekonomiskt 
försvarbara investeringar inför framtiden. 

Läs gärna mer om vår fl eråriga ekonomiska utveckling på 
s. 31. 

Med förhoppning om ett mycket utvecklande 2020.

Rickard Bern, vd Borås Elnät AB

VI SÄKRAR DET MODERNA LIVET

Inledning

Våra nät för el- och datakommunikation (stadsnät) lägger grunden för att boråsarna ska 
kunna leva det moderna vardagslivet. Våra tjänster får sjukhusens tekniska utrustning 
att fungera, tågen att rulla och lampan att lysa. De ger också människan möjlighet att 
leva i ett mobilt digitalt samhälle med distansarbete, smart hemteknik, olika välfärds-
tjänster och – inte att förminska – popcorn och streamad fi lm till fredagsmyset. 

     
Under min korta tid som vd på 

bolaget har jag ofta slagits av den stolthet 
medarbetarna bär med sig - över att få 
vara och med och utveckla staden Borås 
och jobba för att ge boråsarna tillgång till 
trygga, moderna nät. 

” 



Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 20206 Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2020 7

FOKUSOMRÅDEN 2020 

Intäktsregleringen
Nytt beslut om kraftigt åtstramade intäktsramar kom i början 
av september 2019 och kommer prägla budget och verksam-
het under kommande år. 

Redan under höstens budgetprocess startade ett intensivt 
analysarbete kring vilka konsekvenser den nya intäktsramen 
får på verksamheten. Arbetet pågår i nära dialog med ägare 
och förväntas pågå även under 2020.  

Intäktsramarna, som reglerar hur mycket i avgifter elnätsbo-
lagen får ta ut av elnätskunderna, har under perioden 
2016-2019 legat på 845 458 000 kr, men har nu sänkts  för 
2020-2023 till 712 950 000 kr. 

Proaktiv kommunikation
Vi är en viktig del av staden och jobbar ytterst för att 
boråsarna ska ha tillgång till en stabil infrastruktur. Som 
kommunalt bolag är det viktigt att skapa de förutsättningar 
som staden behöver för fortsatt tillväxt samt framtidens 
ökande behov av el och datakommunikation. 

Samarbetet med staden och andra samhällsaktörer fungerar 
väl, men vi ser att vi behöver bli mer proaktiva i vår kommu-
nikation. Vi behöver medvetandegöra vad vi som bolag kan 
bidra med i utbyggnaden av Borås, men också hur andras 
utbyggnadsplaner påverkar vår nätstruktur. 

Miljöarbetet
Sedan våren 2015 är vi ISO14001-certifi erade i enlighet med 
det krav som våra ägare fastställt och vi arbetar ständigt 
utifrån vår miljöpolicy, som fastslår att fokus inom miljöarbe-
tet ska ligga på att:

• Göra materialval som är resursmässigt besparande. 
• Välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor. 
• Förbättra hanteringen av farligt avfall. 

Varje år tar vi fram och arbetar med nya miljömål. Målet för 
2020 är bland annat att sätta upp laddstationer för elfordon 
på våra egen parkering.

Säkerhetsarbetet
Bolaget genomför varje år en risk- och sårbarhetsanalys, för 
att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår 
förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och 
extraordinära händelser. 

Under ett par år har säkerhetsarbetet nationellt fått allt större 
betydelse och tillsammans med Borås Stad och med stöd från 
SÄPO har vi därför påbörjat en analys av vad bolaget har för 
utökat behov av säkerhetsskydd. Under 2020 kommer detta 
arbete att fördjupas, inte minst genom att vi inventerar vad 
våra olika avdelningar rent konkret har för känslig informa-
tion. Arbetet med säkerhetsskydd genomförs i nära samar-
bete med staden.

Elhandlarcentriska modellen
Inom ett par år är planen att en elhandlarcentrisk marknads-
modell för eldistribution ska införas i Sverige och vi arbetar 
med att förbereda oss inför denna stora förändring, bland 
annat genom att tvätta befi ntlig data. 

Den nya modellen innebär att kunden endast kommer ha en 
kundkontakt, nämligen elhandelsbolaget (idag har kunden 
kontakt med både elhandelsbolag och elnätsbolag). Föränd-
ringen kommer påverka hela branschen och kan komma 
innebära att vi går från att vara ett elnätsbolag med drygt 
40 000 slutkunder till att vara ett grossistföretag till cirka 
150 elhandelsbolag. 

Tillgänglighet
Som en följd av ett EU-direktiv har Sverige nu en ny lag om 
tillgänglighet till digital off entlig service. 

Lagen ställer krav på att off entliga organisationer ska utforma 
sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa 
utifrån högt ställda krav på tillgänglighet. Människor med 
funktionsvariationer såsom exempelvis syn- och hörselned-
sättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, språkliga 
hinder ska ha bra tillgänglighet till vår service. 

Redan under 2019 anpassade vi vår nya webbplats, borasel-
nat.se, efter dessa kriterier. Men under 2020 kommer vi 
behöva analysera vad den nya lagen innebär för andra delar av 
vår organisation. 

     
Nytt beslut om kraftigt åtstramade 

intäktsramar kom i början av september 
2019 och kommer prägla budget och 
verksamhet under kommande år.  Redan 
under höstens budgetprocess startade ett 
intensivt analysarbete kring vilka konse-
kvenser den nya intäktsramen får på 
verksamheten. 

” 
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AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

För oss är leveranssäkerhet och kvalitet a och o. Nätet måste 
vara stabilt och leverera, för konsekvenserna för boråsarna blir 
stora när elen försvinner: kyl och frys stängs av, spisen 
fungerar inte, bostaden kyls ner och viktiga samhällsfunktio-
ner riskerar att slås ut. Därför är leveranssäkerheten alltid ett 
prioriterat område för oss. 

Vårt mycket ambitiösa underhållsprogram för elnätet 
säkerställer också dess hållbarhet över tid. För oss är det 
viktigt att inte skjuta viktiga förstärkningsarbeten på framti-
den, utan vi tar tag i kommande utmaningar i god tid – innan 
de blir ett bekymmer, för oss och boråsarna. Vi genomför 
därför kontinuerligt flera risk- och sårbarhetsanalyser, som 
fokuserar på såväl bolagsövergripande risker som risker för 
elnätets tekniska uppbyggnad och eldistributionen ur ett 
övergripande perspektiv. Analyserna hjälper oss att definiera 
och prioritera problem och åtgärder. De lyfter fram de 
åtgärder som är mest akuta och därmed bör prioriteras i 
verksamheten och i kommande investerings- och under-
hållsarbete. 

Kraftig utbyggnad av högspänningsnätet
Varje år expanderar staden med nya invånare, som väljer 
Borås framför andra delar av världen och Sverige. Den 
starka inflyttningen, tillika elektrifieringen av samhället 
som stort, gör att behovet av el ständigt ökar. 

För att säkerställa framtida elförsörjning genomför vi 
därför en kraftig utbyggnad av vårt högspänningsnät. 
I grunden handlar det om att ändra hela nätstrukturen, där 
vi ersätter vårt 30-kilovoltsnät med en ring av 130-kilo-
voltsnät. Vi gör det för att ha möjlighet att ansluta nya 
bostads- och industriområden. Planen är att ringen ska 
sträcka sig från inmatningspunkten i Vattenfalls nät via de 
centrala delarna av Borås och sedan vidare mot Sjöbo, 
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan, 
Viared för att slutligen knyta an mot Vattenfalls nät igen. 
Projektet kallas internt för 2031-projektet och som namnet 
antyder handlar det om ett mycket långsiktigt arbete, som 
utöver nya ledningsstråk också inkluderar nya mottag-
ningsstationer.

VÅR ORGANISATION
Sammanlagt är vi 41 personer, fördelat på tre enheter: 
drift, mät och service. 

• Driftenheten ansvarar för driftövervakning och styrning 
av elnätet. 

• Mätenheten ansvarar för mätvärdesinsamling och 
rapportering av mätvärden. 

• Serviceenheten ansvarar främst för nybyggnad i elnätet.

SAMVERKAN 
Elnätverksamheten i Sverige är starkt reglerad och vår 
ambition är givetvis att följa med i utvecklingen av regler och 
lagar från våra myndigheter. Det är dock ett stort och svårt 
område att bevaka och för mindre företag är samverkan 
därför oerhört viktigt.  

Vi ansvarar för elnätet i stora delar av Borås Stad. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 
1894, då utbyggnaden av elnät tog fart på allvar och Borås Stads Elektricitetsverk grun-
dades. Under de mer än hundra år som gått har elnätet byggts ut och moderniserats i 
flera etapper och vi har nu ett högst modernt och tryggt nät.

Karta över vårt nätområde, i förhållande till 
kommunens övriga nätägare.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 20198
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Vår största samarbetspartner är Energiföretagen Sverige, som 
är den stora bransch- och intresseorganisationen för landets 
energiföretag: elnät, elhandel, elproduktion och fjärrvärme. 
Föreningen är elbranschens samlade röst för medlemmarnas 
och branschens intressen, men har även en viktig uppgift i att 
vara centrum för kompetensuppbyggnad och informations-
spridning, såväl inom som utom branschen.  

Vi samverkar också kontinuerligt med ett antal energibolag i 
södra Sverige. Förutom värdet av att samverka och lära känna 
våra kollegor ger nätverken oss möjlighet att utbyta erfaren-
heter, kunskap och information.

FOKUSOMRÅDEN 2020

Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är generellt hög hos oss, men under de 
senaste åren har vi dessvärre haft en negativ utveckling i 
störningsstatistiken. Vår uppföljning har visat på en övervä-
gande del materialfel, främst på kablar som ligger i marken.

Vi har därför diskuterat nya testmetoder, där man provocerar 
fram fel på kablar som inte är inkopplade. På så vis kan man 
identifiera felkällor och byta ut kablarna innan de går sönder. 
Men detta är till viss del en omdiskuterad testmetod, 
eftersom man riskerar att tidigarelägga reinvesteringar för 
kablar som kanske hade fungerat flera år till. Det är på så vis 
en metod som riskerar att bli mycket kostsamt i längden. 

Diskussionen om testmetoden har därför lyft frågan om hur 
vi mäter kvalitet i vårt nät. Hittills har vi enbart tittat på vår 
egen statistik, men under höst/vinter 2019/2020 kommer vi 
nu analysera vår störningsstatistik utifrån ett nationellt 
perspektiv. Utifrån detta kommer vi formulera ett nytt mål 
för leveranssäkerheten som inte enbart relateras till vår egen 
störningsstatisktstatistik, utan även tar en större hänsyn till 
ekonomi och elnätsreglering. Målsättningen med detta är att, 
enkelt uttryckt, att vi ska hålla rätt leveranskvalitet till rätt 
pris. 

Processorienterad verksamhet
Sedan en tid tillbaka utvecklar vi en mer processorienterad 
verksamhet inom AO Elnät. Ambitionen är att kartlägga alla 
våra processer, för att skapa förutsättningar för fortsatta 
förbättringar inom verksamheten. Vi har satt upp följande 
mål för detta arbete 2020: 

• Slutföra processkartläggningen
• Löpande pulsmöten inom respektive process
• Ständiga förbättringar (mäts inom respektive process)  

Arbetsmiljömål 
Arbetsmiljön står alltid i centrum och inkluderar såväl fysisk 
som psykosocial arbetsmiljö. De senaste åren har vi fokuserat 
på att uppdatera och utveckla våra metoder för riskbedöm-
ning och arbetsmiljöplaner. Under 2019 har vi haft ett mål 

om att 100 procent av alla arbeten ska innehålla gällande 
arbetsmiljöplan med riskbedömning. Detta mål kommer vi 
att behålla även under 2020 för att ytterligare befästa 
arbetssättet. Vi kommer även att förtydliga rollen BAS-P och 
BAS-U samt implementera rollerna fullt ut med delegation i 
verksamheten.

Utbyggnad av 130-kilovoltsnätet
Utbyggnaden och förändringen av elnätet har pågått under 
flera år och de senaste åren har en stor del av arbetena 
präglats av att vi grävt ner kablar i Borås gator. Utbyggnaden-
kommer även framöver fortsätta i rask takt, men under 2020 
kommer boråsarna märka betydlig mindre av oss, eftersom 
arbetet kommer fokusera mer på utbyggnad av nya stationer. 
Här följer de viktigaste åtgärderna för 2020:

Mottagningsstationer 
Nästa mottagningsstation som står på tur är stationen 
Sandlid. Den kommer ersättas av åldersskäl och den nya 
kommer att byggas invid den befintliga. Vi har sedan tidigare 
säkrat tomtmarken och under 2020 kommer vi nu att 
genomföra upphandling av den nya stationen. Planen är att 
byggnation sker 2021-2022.

Ledningsnät 130-kilovolt 
Nedgrävningen av 130-kilovoltskabel mellan Kyllared och 
Sobacken har pågått under 2019. Största delen av arbetet 
kommer slutföras under 2019, men en del återstående arbete 
fortsätter under 2020, däribland återställning av asfalten. 
  
Vid Viared Östra har vi arbetat med ett kablifieringsprojekt, 
vars syfte är att frigöra mark för kommande industrietable-
ringar. Nya kablar har grävts ner i marken och har redan 
driftsatts, men raseringen av de gamla luftledningarna 
återstår. Upphandlingen av raseringen kommer genomföras 
under 2020. 

Framtida mätsystem
Planeringsarbetet och upphandling av ett nytt mätsystem för 
merparten av våra kunder är i full gång. Projektet omfattar 
både nya mätare hos kund och insamlings-/stödsystem. 

Under 2020 kommer det praktiska arbetet med att byta 
mätare att starta. Först genom att etablera nya system, 
därefter genom att genomföra en rad pilotprojekt. Mot slutet 
av 2020 kommer slutkunden att märka av vårt mätbyte. 

Mätarbytet genomförs i huvudsak av två anledningar – dels 
börjar våra befintliga mätare bli gamla, dels har myndighe-
terna nya krav på elmätarnas funktion. Syftet med det 
sistnämnda har varit att utveckla  effektivare och mer 
kostnadseffektiva elnät, skapa bättre förutsättningar för 
anslutning av mikroproduktion samt öka möjligheten för 
kunderna att påverka sin egen förbrukning och kostnad. 
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På stadsnät har vi lång erfarenhet av att bygga och underhålla 
fi bernät och vi vet av erfarenhet hur viktigt kommunikations-
nätet är för alla våra kunder. De förlitar sig på att det ska 
fungera och vi arbetar ständigt efter att tillgodose detta. 
Målet är att alltid kunna erbjuda våra kunder trygg och snabb 
datakommunikation, vare sig kunden är privatperson, ett 
företag eller en fastighetsägare.

Med vår öppna och konkurrensneutrala plattform har vi 
också möjlighet att erbjuda kunderna stor valfrihet och 
fl exibilitet. De väljer fritt bland alla de tjänsteleverantörer 
som är knutna till plattformen och som där marknadsför sina 
tjänster inom internet, tv och telefoni. Kunderna kan byta 
leverantör och tjänster allt eftersom deras individuella behov 
förändras och på så vis kan de leva med vårt nät under hela 
livet. För visst ändras behoven? Som ung har man ett behov, 
som förälder ett annat, som pensionär ett tredje, för att inte 
tala om den dagen du blir egen företagare.

För företag med lite mer komplexa behov fi nns även andra 
möjligheter, i form av punkt till punkt-förbindelser, något vi 
kallar kapacitetstjänster eller svartfi ber. Även dessa köps 
genom tjänsteleverantörer, men är än mer anpassade till den 
specifi ka kunden.

VÅR ORGANISATION 
Stadsnät har sammanlagt 20 medarbetare, som med stor 
kompetens inom sina specifi ka områden möjliggör fortsatt 
utveckling av aff ärsområdet. 

Vår organisation består av tre enheter: drift, planering och 
försäljning/marknad.  

• Drift ansvarar för det färdigbyggda nätet, med underhåll 
av såväl fysisk infrastruktur som aktiv utrustning, liksom 
support till kunder och tjänsteleverantörer.

• Planering ansvarar för projektering när det gäller 
utbyggnad och förstärkning av nätet samt slutdokumen-
tation av projekt. 

• Försäljning/marknad ansvarar för införsäljning, relatio-
nen med våra slutkunder och tjänsteleverantörer samt 
profi lering av vårt varumärke.

SAMVERKAN
I en högt föränderlig bransch är samverkan viktig och vi sam-
arbetar direkt med andra stadsnät, leverantörer med fl era för 
att vidga våra kunskaper, öka våra kontaktytor samt ta del av 
andras erfarenheter. Utöver detta är våra huvudsakliga 
samverkansparter beskrivna nedan:

Västlänk är en förening som består av tjugo stadsnätsägare i 
Västsverige, där vi är en part. Tillsammans har vi investerat 
över två miljarder kronor i nät i våra respektive områden och 
det samlade nätinnehavet skapar förutsättningar för att 
utveckla bredbandsinfrastrukturen i regionen. Föreningen 
arbetar tillsammans med bransch och region för att främja 
utbyggnaden av fi bernät i Västsverige. 

Netwest Sweden AB är det regionala bredbandsbolaget, som 
vi är delägare i. Bolaget har som huvudsakligt uppdrag att 
fungera som en sammanhållande juridisk part för alla 
delägare, vilket ska underlätta för köpare av fi ber i hela 
regionen. Istället för att en slutkund med verksamhet i fl era 
kommuner ska behöva vända sig till en rad olika kontaktper-
soner, kan de vända sig direkt till Netwest. 

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är vår bransch- och 
intresseorganisation. Deras stöd och support gör att vi 
tillsammans med fl era andra stadsnät och nätbyggare enas 
om standard, avtal och lagtolkningar. 

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Genom vårt varumärke SplitVision ansvarar vi för att det fi nns ett tryggt och säkert 
nät för datakommunikation i Borås, för såväl privatpersoner som företag – nu och i 
framtiden. Vårt nät är dessutom helt öppet och erbjuder därmed 
kunden full valfrihet och fl exibilitet.

Vår roll är att leverera själva 
infrastrukturen –kablarna och den 
öppna plattformen. Sedan är det 
upp till varje enskild kund att välja 
vilken leverantör och tjänster som 
passar bäst. Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2020

”         Med vår öppna och konkurrens-
neutrala plattform har vi också möjlig-
het att erbjuda kunderna stor valfrihet 
och fl exibilitet. De väljer fritt bland alla 
de tjänsteleverantörer som är knutna 
till plattformen och som där mark-
nadsför sina tjänster inom internet, tv 
och telefoni.
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FOKUSOMRÅDEN 2020

Driftsorganisationen
Stadsnätsverksamheten har i flera år nu varit inne i en mycket 
expansiv tillväxtfas, där fokus legat på att kraftigt bygga ut 
nätet och ansluta främst villakunder. När den stora utbyggna-
den nu i princip är över blir utmaningen framöver att göra 
driftorganisationen så effektiv som möjligt. 

Svartfiber och kapacitet
Framöver kommer vi lägga mer fokus än tidigare på vår roll 
som grossistleverantör av svartfiber samt kapacitetstjänster 
för företag. Produkterna har hamnat lite i skymundan, 
eftersom satsningen mot villamarknaden varit stor de senaste 
åren. Produkterna är dock mycket viktiga för vårt ekono-
miska resultat.  

Fortsatt utbyggnad för villor
Trots en betydligt lägre utbyggnadstakt fortsätter vi ansluta 
nya villor och hushåll i Borås. Inför 2020 pågår införsäljning 
av områdena Övre Bäckäng och Göta och under 2020 
kommer vi ansluta kunder i Hjortryd och Vänga/Fristad. 
Därutöver ansluter vi kunder när det ges möjlighet via 
samförläggning med andra aktörer. Målet är att ha 17 100 
ansluta kunder år 2020.

Högre aktiveringsgrad öppna stadsnätet
Vi jobbar vidare med att öka aktiveringsgraden i vårt öppna 
stadsnät. I dagsläget har drygt 15 000 anslutna kunder 
möjlighet att köpa tjänster, varav cirka 11 500 gör ett aktivt 
val och beställer tjänst. Målet till 2020 är att öka antalet 
aktiva användare med cirka 1000 personer. 

Framför allt är det hyresgäster i flerfamiljsfastigheter som 
inte köper någon tjänst och vi kommer därför fortsätta 
försöka nå denna målgrupp med tydlig information kring det 
öppna stadsnätet. 

Fler tjänsteleverantörer i det öppna stadsnätet
Vi fortsätter arbeta för att utveckla vårt utbud i det öppna 
stadsnätet. Ju större utbud av tjänsteleverantörer vi har, desto 
attraktivare blir vi för våra kunder. Vi är stolta över att våra 

kunder redan idag har mycket stora valmöjligheter, men vårt 
mål är att ständigt bredda utbudet.

Fiberföreningar
Ytterligare en viktig målgrupp är de fiberföreningar som finns 
i Borås. De är i huvudsak föremål för särskilda kommunala 
och regionala insatser, genom olika former av riktat stöd till 
fiberföreningar, men vi har möjlighet att hjälpa till med 
utbyggnaden på olika vis. Dels kan vi bygga nätinfrastruktu-
ren, dels kan vi ta rollen som kommunikationsoperatörer i ett 
redan byggt nät. Båda alternativen innebär att föreningen får 
tillgång till vårt öppna stadsnät. Därutöver kan vi också 
erbjuda de fiberföreningar som redan byggt ett nät att vi tar 
över nätet mot ekonomisk kompensation.

Datacenter Viared 
Vårt nya datacenter i Viared invigdes under 2019 och står nu 
klar för kunder att etablera sig i. Datacentret är Borås största 
och modernaste serverhall och vi välkomnar varmt våra första 
kunder. Fortfarande finns det utrymme kvar i centret och 
införsäljning mot framtida potentiella kunder kommer 
fortsätta under 2020.

Driftsäkrar vårt nät
Under en tid har vi arbetat med att driftsäkerhetsanpassa vårt 
nät, enligt föreskriften PTS 2015:2, vars syfte är att markna-
dens aktörer ska bedriva ett långsiktigt och kontinuerligt 
driftsäkerhetsarbete. En viktig del i arbetet är att klassificera 
anslutningar utifrån hur många som blir påverkade vid ett 
driftsavbrott och utifrån resultatet arbeta med förebyggande 
åtgärder. 

Utvecklar en ny öppen plattform
Under 2019 började vi bygga vårt LoRaWan-nät i Borås, 
vilken möjliggör smart kommunikation mellan olika föremål 
(Internet of things). Idagsläget består nätet av en handfull 
mottagare, sk Gateways, som sitter uppsatta på olika platser 
runt om i Borås. Vår plan är att fortsätta expandera nätet, allt 
eftersom behovet av smarta funktioner ökar. 

Under 2019 startade ett samarbete med stadens fritids- och 
folkhälsoförvaltning, där de bland annat använder den nya 
tekniken för att bevaka några av de livbojar som finns på 
Borås stads badplatser. Förhoppningen är att fler samarbeten 
ska kunna starta under 2020. 

Affärsutveckling
Under slutet av 2019 anställde vi en affärsutvecklare. Den nya 
rollen kommer fokusera på att utveckla relationerna till såväl 
nya som befintliga kunder, liksom nya såväl som befintliga 
tjänster inom vårt verksamhetsområde, bland annat utveck-
lingen av IOT-nätet.

AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

   
        Framöver kommer vi lägga mer 
fokus än tidigare på vår roll som gros-
sistleverantör av svartfiber samt kapaci-
tetstjänster för företag. Produkterna har 
hamnat lite i skymundan, eftersom 
satsningen mot villamarknaden varit 
stor de senaste åren.

” 
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KUNDTJÄNSTAVDELNINGEN
Kundtjänst är en viktig och central funktion för bolaget och 
ofta våra kunders första kontakt, såväl privat- som före-
tagskunder. Vi jobbar därför efter vår vision om god service 
och med att sätta kunden i fokus. Målet är att ha nöjda 
kunder som känner sig sedda och hörda.

Utöver vårt kunduppdrag fungerar vi också som servicefunk-
tion mot bolaget som stort. Vi arbetar även tätt ihop med en 
rad samarbetspartners, såsom exempelvis Borås Elhandel. 

FOKUSOMRÅDEN 2020

Coaching 
Som ett led i att nå det bolagsövergripande målet om hög 
kundnöjdhet kommer vi under 2020 att arbeta med coaching, 
för att certifiera oss i kundbemötande. 

Alla de kundtjänstmedarbetare som möter kunder via telefon 
kommer under året få individuellt stöd av en extern coach, 
som bland annat kommer medlyssna samtal och ta fram 
individuella handlingsplaner. Målet är att säkra hög kvalitet i 
gruppens arbete i allmänhet och kundbemötande i synnerhet. 

Creditsafe integreras med vårt kundsystem
Under 2020 kommer vi utreda om det är möjligt att anpassa 
vårt kundadministrationssystem med en integration mot 
Creditsafe, det bolag vi idag använder för att ta kreditupplys-
ningar på våra kunder. Tanken är att kreditupplysningspro-
cessen då blir mer användarvänlig för handläggarna på 
kundtjänst.

Minska antalet utskrivna papper
För att minska avdelningens miljö- och klimatpåverkan 
kommer vi arbeta för att reducera mängden utskrivna papper 
på kontoret. Arbetet påbörjades redan under 2019, men inför 
2020 kommer vi ta fram mål för hur många utskrifter som får 
ske per månad. 

Elhandlarcentrisk marknadsmodell 
En stor del av omvärldsbevakningen 2020 kommer handla 
om den nya elhandlarcentriska modell för eldistribution som 
är tänkt att sjösättas inom ett par år. 

Den nya modellen innebär att kunden endast kommer ha en 
kundkontakt, nämligen elhandelsbolaget (idag har kunden 
kontakt med både elhandelsbolag och elnätsbolag). För vår 
avdelning innebär förändringen att vi kommer förlora såväl 
kundserviceuppdraget som faktureringen, vilket givetvis gör 
att vi funderar över vår avdelnings funktion framöver. 

Information om projektet kommer löpande från Energiföre-
tagen och Svenska kraftnät och vi följer utveckling med stort 
intresse. Samtidigt förbereder vi oss inför förändringen, bland 
annat genom att tvätta befintlig data. 

Arbetsmiljö
Kundtjänstavdelningen har under senaste året haft en större 
omsättning av personal än vanligt, som en följd av att flera 
medarbetare gått i pension. Detta har naturligt lett till en ny 
sammansättning av gruppen och under 2020 kommer vi 
därför arbeta med att alla i gruppen ska hitta sina nya roller 
och känna sig trygga i gruppen. 

HR-AVDELNINGEN
HR-enheten utvecklar, samordnar och ansvarar för bolagets 
personalpolitik och arbetsgivaransvar. Avdelningens uppgift 
är också att stödja och ge bästa möjliga service till verksam-
heten i såväl det operativa som det strategiska HR-arbetet.

Arbetsområdena omfattar bland annat personalpolitiska 
riktlinjer och interna HR-processer, rekrytering, övergripande 
kompetensutvecklingsfrågor, lönebildning, löneadministra-
tion, lönesystem, tjänstepension och försäkringar, lagar och 
avtal, fackliga förhandlingar, arbetsrättsliga frågor, utbildning, 
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

FOKUSOMRÅDEN 2020

Digitalisering
Under 2020 kommer vi att arbeta vidare med den översyn av 
de befintliga system som används idag inom HR-administra-
tionen. Syftet är att utveckla, komplettera eller ersätta 
systemen för att modernisera och effektivisera arbetet och 
processer. 

De HR-processer som vi bland annat kommer att genomlysa 
är rekryterings- och introduktionsprocessen. Även processer 
kring samtal kommer ses över, där det kan bli aktuellt med 
implementering av ett digitalt system för dokumentation- 
och samtalshantering. Det innebär att de utvecklings- och 
lönesamtal som förs mellan chef och medarbetare kommer 
kunna dokumenteras och följas upp digitalt. 

Employer branding
Att utveckla och arbeta med ett företags arbetsgivarvaru-
märke blir allt viktigare. Dels som ett sätt att stärka den 

interna kulturen och upplevelsen för de befintliga medarbe-
tarna, och dels för att attrahera potentiella medarbetare till 
bolaget. Med ett starkt arbetsgivarvarumärke blir det lättare 
att locka till sig talangfulla medarbetare på en arbetsmarknad 
med en allt mer påtaglig kandidatbrist. Man kan dessutom 
sänka kostnader genom att öka sin förmåga att själv rekrytera 
kompetens, istället för att förlita sig på rekryteringsföretag. 
Arbetet med employer branding kommer att genomföras i 
samarbete med andra stödfunktioner, inte minst med 
kommunikationsfunktionen.

Under 2020 planerar vi att starta ett analysarbete, för att 
ringa in vad som är mest relevant att fokusera på framöver i 
arbetet med arbetsgivarmärke.

Ledarskap och medarbetarskap
Utvecklingen i samhället vad gäller bland annat digitalisering 
kräver successivt ett annat ledarskap och medarbetarskap. Det 
ställer ännu högre krav på flexibilitet, förändringskapacitet, 
eget ansvar och delegerat ansvar. Många gånger blir medar-
betarna mer specialiserade än cheferna, vilket innebär att det 
blir viktigt att cheferna är inriktade på ett coachande och 
stöttande ledarskap som uppmuntrar medarbetarna att 
använda och utveckla sin potential. Fokus för chefen blir hur 
man delegerar, motiverar och ger medarbetarna rätt förutsätt-
ningar för att de ska kunna bidra i sina roller och bidra till att 
utveckla dem.   

Under 2020 planerar vi att fokusera på aktiviteter som 
främjar utveckling av både medarbetarskap och ledarskap.
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EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen ansvarar för bolagets redovisning och 
all ekonomisk rapportering på företags- och affärsområdes-
nivå. Avdelningen ansvarar också för drift och utveckling av 
affärssystem och system för projektadministration samt 
fungerar som stödfunktion i ekonomiadministrativa ärenden.

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

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

FOKUSOMRÅDEN 2020

Nytt uppföljningsverktyg 
Bolagets totala investeringsutgifter har ökat rejält de senaste 
åren, som en följd av att Borås Stad expanderar. Det har 
medfört att den ekonomiska komplexitet har ökat i många 
projekt, liksom behovet av bra uppföljningsverktyg. Under 
2020 kommer vi därför implementera vertyget E-view, en 
QlikView-applikation som gör det möjligt att hämta och 

enkelt sammanställa information från olika typer av system, 
såväl ekonomisk data som övriga verksamhetssiffror. Det 
kommer underlätta projektuppföljningen för båda affärsom-
rådena.

Affärssystemet Unit4 Business World
En ny uppgradering av systemet står för dörren och är tänkt 
att genomföras andra kvartalet 2020. Detta är en stor 
uppdatering, vilket gör att vi behöver lägga tid på förberedel-
ser och testning. 

Anläggningssmodulen i systemet används för att redovisa 
våra anläggningar. Detta verktyg behöver bli mer användar-
vänligt, särskilt vad gäller rapportuttag för avstämning, 
uppföljning och analys. Anläggningsmodulen är ett mycket 
bra och kraftfullt verktyg, men just därför är det också relativt 
krävande och det tar tid att lära sig hantera det. Arbetet med 
detta fortsätter 2020. 

Systemets budget- och prognosverktyg fick under 2019 ett ny 
anpassad parameteruppsättning. Under 2020 kommer dess 
justeras så att verktyget passar just våra specifika behov. 

Ekonomiadministrativ effektivisering
Under 2020 kommer vi förbättra rutiner och verktyg för att 
kunna ta fram genomarbetade flerårsprognoser till affärsom-
rådena. Vi kommer också att arbeta för att effektivisera 
uppdateringen av vår huvudbok, bland annat via mer utveck-
lade grundmallar och automatisk perioduppdelning, mer 
informativa rapportuttag utifrån s.k. ”Relationer” och 
”Utvidgade datafält”.   

INTERN IT

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.

IT-avdelningen har arbetat aktivt och målmedvetet med att 
höja och modernisera bolagets 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.

FOKUSOMRÅDEN 2020

Standardisering för effektivare arbete
Standardiseringen innebär att Borås Elnät i så hög utsträck-
ning som möjligt använder standardsystem och inte förlitar 
sig på egenutvecklade eller udda program och system. Bland 
annat försöker vi hålla oss till ett fåtal olika modeller/fabrikat 
av datorer, servrar och skrivare samt liknande hårdvara vid 
uppgraderingar. Detta minskar supportbehoven och ökar 
igenkänningsfaktorn för våra användare.

En hög nivå av standardisering gör det enkelt att automati-
sera vissa flöden såsom installationer, konfigurationer och 
uppdateringar av program och operativsystem, vilket i sig är 
kostnadseffektivt. Vi har genom åren lyckats effektivisera våra 
flöden och processer avsevärt, men kommer fortsätta se över 
detta ytterligare.

Utveckling av systemmiljö
Under våren/sommaren 2020 kommer vi uppdatera vår 
servermiljö, enligt den plan vi haft under flera år. Detta för att 
fortsättningsvis kunna motsvara de ökade krav som organisa-
tionen har på snabb, stabil och flexibel IT-leverans.

Vi kommer också att titta närmare på möjligheterna att flytta 
delar av vår produktionsmiljö till vårt nya datacenter i Viared 
för att kunna garantera en ännu högre tillgänglighet av våra 
system, genom att etablera ännu ett lager av redundans.

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

Samtidigt som säkerheten fortsätter vara central är målet att 
öka mobiliteten av våra system.

Breddat uppdrag
Borås Elnät har sedan oktober 2019 tillsatt en ny IT-ansva-
rig. I samband med rekryteringen har uppdraget breddats, 
från att främst hantera IT-drift, till ett ökat fokus på att 
skapa en sammanhållen IT-samordning, bland annat via ökad 
digitalisering.
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BUDGET 2020
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RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB

1) Prognosticerat resultat för 2019 ligger en bra bit över ursprunglig budget. Utvecklingen har tidigare fångats  
upp i vårens prognoser, med det står nu klart att det blir ytterligare en nivå bättre än vad vi då kunde förvänta 
oss. Förklaringen står att fi nna i dels högre intäkter, men främst i lägre kostnader, vilket bl.a. är ett resultat av 
återkommande effektiviseringsåtgärder under året.  
2) Budgeterade intäkter omfattar en tariffsänkning på i grova drag drygt 4% i genomsnitt för eldistributions-
avgifter fr.o.m. 1 april vid affärsområde Elnät. Detta som konsekvens av den kraftigt beskurna intäktsram som 
Energimarknadsinspektionen beslutat om för bolaget och perioden 2020-2023.
3) Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med egen personal vid investeringar i nya an-
läggningar och som prissatts till de sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna för de övriga interna 
resurser som erfordras för att bedriva arbetet. 
4) Det budgeterade resultatets nivå, relativt de f.g. åren, är i huvudsak en direkt konsekvens av tariffjustering i 
not 2 ovan.
5) Uppgiften om lämnat koncernbidrag för såväl 2019 som för 2020 utgår från i år fastställt ägardirektiv för 2019 
och där preciserad uppgift om förväntat utdelningsbehov på 45 mnkr per år under innevarande mandatpe-
riod.

UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS 
2019

 BUDGET 
2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 260 454 269 320 275 740 272 740
Förändring pågående arbete -19 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 14 746 15 910 15 300 16 510
Övriga intäkter 25 191 9 590 9 960 10 060
Summa intäkter 300 372 294 820 301 000 299 310

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 51 847 57 350 52 710 52 850
Övriga externa kostnader 42 690 45 610 41 730 41 910
Personalkostnader 59 108 61 760 58 000 59 590
Avskrivningar av anläggningstillgångar 
enligt plan

77 416 79 740 76 940 84 390

Summa rörelsekostnader 231 061 244 460 229 380 238 740
RÖRELSERESULTAT 69 311 50 360 71 620 60 570

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 173 120 200 150
Räntekostnader 7 977 9 340 8 820 9 700

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 61 507 41 140 63 000 51 020

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan -26 748 0 -17 930 -5 950
Lämnat koncernbidrag -34 694 0 -45 000 -45 000

RESULTAT FÖRE SKATT 65 41 140 70 70

Belopp i tusental kronor.

2)

3)
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT

1) Budgeterade intäkter omfattar en tariffsänkning på i grova drag drygt 4% i 
genomsnitt för eldistributionsavgifter fr.o.m. 1 april. Detta som konsekvens av den 
kraftigt beskurna intäktsram som Energimarknadsinspektionen beslutat om för 
bolaget och perioden 2020-2023.
2) Den kraftiga ökningen av affärsområdets avskrivningskostnader är direktkopplad 
till Borås Stads utveckling och de mycket omfattande investeringar bolaget gör 
för att säkerställa en över tid driftsäker elektrifi ering av så väl nya industriområden 
som bostadsområden. Förläggning och anslutning av högspänningskablar till So-
backen, industrområdet Västra Viared och mottagningsstationen i Kyllared med 
anslutande högspänningskablar är exempel på  nödvändig men väligt kostsam 
nyanläggning.
3  Det budgeterade resultatets nivå, relativt de f.g. åren, är i huvudsak en direkt
konsekvens av tariffjustering i not 1 ovan.

Belopp i tusental kronor.

1)

2)

3)

UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS
2019

 BUDGET 
2020

Rörelsens intäkter
Eldistribution 188 117 194 700 197 000 192 060
Anslutningsavgifter 7 642 6 000 8 700 5 500

Externa entreprenader 18 212 2 500 4 900 5 000
Övriga externa intäkter 1 797 700 700 700
Interna intäkter 967 700 700 700
Summa intäkter 216 735 204 600 212 000 203 960

Rörelsens kostnader
Drift, underhåll, försäljning, personal 
och entreprenader

41 362 44 750 42 510 38 230

Överliggande nät (nätavgift till Vattenfall) 35 781 34 600 34 600 34 600
Förlustenergi (kompensation, "distributionsspill”) 5 097 8 000 7 900 7 600
Myndighetsavgifter 
(säkerhet, nationell beredskap, nätövervakning)

2 616 2 800 2 400 2 400

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 6 395 5 880 4 760 4 550
Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd)

9 385 9 130 8 650 11 370

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 38 210 41 380 39 440 45 670
Summa rörelsekostnader 138 846 146 540 140 260 144 420
RÖRELSERESULTAT 77 889 58 060 71 740 59 540

Finansiella poster
Räntekostnader 5 064 5 890 5 650 6 440
Summa finansiella poster 5 064 5 890 5 650 6 440

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 72 825 52 170 66 090 53 100

RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT

UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS 
2019

 BUDGET 
2020

Rörelsens intäkter
Nät- och relationsavgifter samt tjänster 51 175 56 320 60 140 63 180
Anslutningsavgifter 9 877 8 800 5 000 7 000
Övriga externa intäkter 89 0 30 0
Interna intäkter 19 50 50 50
Summa intäkter 61 160 65 170 65 220 70 230

Rörelsens kostnader
Drift, underhåll, försäljningskostnader, 
personalkostnader, ledning och planering

27 835 31 950 26 090 28 010

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS) 2 620 2 690 1 760 1 770
Central-, personal- och ekonomiadministration 
(med systemstöd)

3 810 3 710 3 750 4 460

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan 35 643 34 700 33 940 35 160
Summa rörelsekostnader 69 908 73 050 65 540 69 400
RÖRELSERESULTAT -8 748 -7 880 -320 830

Finansiella poster
Räntekostnader 2 570 3 050 2 770 2 910
Summa finansiella poster 2 570 3 050 2 770 2 910

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -11 318 -10 930 -3 090 -2 080 

1 Affärsområdets rörelsekostnader ökar under 2020. Främst beror det på att 
bemanningen är komplett, tillkommande avskrivningskostnader för de avslutande 
delarna i projekt ”Bredband 2020” och de drift- och avskrivningskostnader som 
det nya Datacentret i Viared för med sig.
2 Den stora och positiva avvikelsen från budgeten förklaras främst av en gynnsam 
intäktsutveckling av relationsavgifter från externa operatörer i nätet samt av ökad 
försäljning av större tjänster. Andra faktorer är större skalfördelar i driften av det 
utbyggda nätet, effektivisering med mindre nyttjande av externa konsulter och 
även periodvis vakanta tjänster under året.  
3   Resultatutvecklingen beräknas fortsätta i en positiv riktning, vilket inte minst 
bottnar i högre anslutningsavgifter (bl.a. för projekt Fristad/Vänga) och en fortsatt 
tillväxt i nya kunder och avtal och därmed nya löpande intäkter. Det nya 
Datacentret i Viared är också en viktig del i det här. 

Belopp i tusental kronor.

1)

3)2)
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BALANSRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER UTFALL 
2018-12-31

 BUDGET 
2019-12-31

PROGNOS
2019-12-31

 BUDGET 
2020-12-31

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier) 20 000 20 000 20 000 20 000
Reservfond 50 000 50 000 50 000 50 000
Summa 70 000 70 000 70 000 70 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 0 78 770 0 0
Periodens resultat 0 41 140 0 0
Summa 0 119 910 0 0

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 369 230 342 842 387 160 393 110
Summa 369 230 342 842 387 160 381 230

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stadskoncern för lån 205 000 155 000 155 000 105 000

Kredit, Koncernkonto i bank 474 937 627 233 667 107 827 862

Summa 679 937 782 233 822 107 932 862

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 37 866 50 000 40 000 40 000
Skuld till Borås Stadskoncern, exkl. lån 24 933 6 000 50 000 50 000
Skuld till Borås Stadskoncern för lån 50 000 50 000 50 000 50 000
Skuld till Borås Elhandel – samfakturering 75 453 98 000 90 000 90 000
Energiskatt, kunddebiterad 23 619 20 000 24 000 24 000
Övriga skulder 382 2 000 1 000 1 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 350 8 000 8 000 8 000
Summa 217 603 234 000 263 000 263 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 336 770 1 548 985 1 542 267 1 658 972

Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR UTFALL 
2018-12-31

 BUDGET 
2019-12-31

PROGNOS
2019-12-31

 BUDGET 
2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt 1 097 786 473 160
Aktiverade utgifter för dataprogram 145 9 908 3 000 5 800
Summa 1 242 10 694 3 473 5 960

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 59 487 58 015 54 435 50 855
Tekniska anläggningar och maskiner 1 135 231 1 320 420 1 361 212 1 445 010
Inventarier, verktyg och installationer  6 712 52 590 16 000 11 000
Pågående nyanläggning 43 338 0 10 000 50 000
Summa 1 244 768 1 431 025 1 441 647 1 556 865

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar intresseföretag 142 142 142 142
Summa 142 142 142 142
Summa anläggningstillgångar 1 246 152 1 441 861 1 445 262 1 561 837

Omsättningstillgångar
Materiallager 2 491 2 600 2 500 2 500
Pågående arbeten 505 524 505 505
Summa 2 996 3 124 3 005 3 005

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 64 110 65 000 65 000 64 000
Fordringar hos koncernföretag 2 839 4 000 4 000 4 000

Övriga fordringar 1 896 9 000 5 000 5 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 777 26 000 20 000 20 000
Summa 87 622 104 000 94 000 93 000

Summa omsättningstillgångar 90 618 107 124 97 005 96 005

SUMMA TILLGÅNGAR 1 336 770 1 548 985 1 542 267 1 658 972
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EKONOMISKA NYCKELTAL
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS
2019

 BUDGET 
2020

Resultaträkning
Omsättning 285 645 278 910 285 700 282 800
Resultat före dispositioner och skatt 61 507 41 140 63 000 51 020
Årets resultat 0 41 140 70 70

Balansräkning
Balansomslutning 1 336 770 1 548 985 1 542 267 1 658 972
Obeskattade reserver 369 230 342 842 387 160 393 110
Eget kapital 70 000 189 910 70 000 70 000

Övriga nyckeltal
Omsättning per anställd 3 321 3 206 3 484 3 491
Rörelsemarginal, % 1) 24,3 18,1 25,1 21,4

Resultatmarginal, % 2) 21,5 14,8 22,1 18,0

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 5,4 3,4 5,0 3,8
Räntabilitet på eget kapital, % 4) 19,8 9,4 15,2 13,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 10,9 82,3 140,0 127,6

Kassalikviditet, % 6) 41,0 63,4 35,7 35,4
Soliditet, % 7) 26,8 29,5 24,1 22,7
Eget kapital av omsättningen, % 8) 125,3 164,0 130,2 133,2

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,21 0,18 0,19 0,17

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -8,7 5,4 8,1 6,3
Skuldränta, % 11) -0,8 0,7 0,6 0,6
Skuldsättningsgrad, % 12) 273 239 315 340

Belopp i tusental kronor.

1) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.
2) Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader i procent 
 av omsättningen.
3) Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader plus fi nansiella  
 kostnader i procent av genomsnittet av ingående och 
 utgående balansomslutning. 
4) Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader i procent av  
 genomsnittet av ingående och utgående balans för summa  
 eget kapital plus 78 procent av de obeskattade reserverna.
5) Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader plus fi nansiella  
 kostnader i procent av genomsnittet för summan av ingående  
 och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.
6) Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av 
 de kortfristiga skulderna.

7) Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av  
 balansomslutningen.
8) Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av  
 omsättningen. 
9) Omsättning dividerad med balansomslutningen.
10) Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader plus fi nansiella  
 kostnader i förhållande till de fi nansiella kostnaderna. 
11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 78 procent av 
 de obeskattade reserverna.
12) Summa skulder plus 22 procent latent skatteskuld av obeskattade  
 reserver i förhållande till eget kapital plus 78 procent av de 
 obeskattade reserverna.

FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB

TILLFÖRDA MEDEL UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS
2019

 BUDGET 
2020

Internt tillförda medel
Rörelseresultat före dispositioner och skatt 61 507 41 140 63 000 51 020
Avskrivningar som belastar årets resultat 77 416 79 740 76 940 84 390
Betald skatt -65 0 -70 -70
Ökning av långfristiga skulder 81 604 109 065 142 170 110 755
Summa tillförda medel 220 462 229 945 282 040 246 095

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar 193 663 229 945 276 050 202 095
Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0
Koncernbidrag 34 694 0 45 000 45 000
Summa använda medel 228 357 229 945 321 050 245 595

Förändring av rörelsekapitalet -7 895 0 -39 010 -1 000

SPECIFIKATION ÖVER 
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten -90 0 9 0
Förändring kortfristiga fordringar -14 105 0 6 378 -1 000

Förändring likvida medel och outnyttjad check 0 0 0 0

Summa förändring omsättningstillgångar -14 195 0 6 387 -1 000

Förändring kortfristiga skulder -6 300 0 45 397 0

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING -7 895 0 -39 010 -1 000

Belopp i tusental kronor.



Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 202030 Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2020 31

INVESTERINGAR
BORÅS ELNÄT AB

UTFALL 
2018

 BUDGET 
2019

PROGNOS
2019

 BUDGET 
2020

Älvsborgskullen mottagningsstation 775 500 590
Getängen mottagningsstation 590 4 900 6 000
Kasernvägen mottagningsstation 3 500
Viared mottagningsstation 1 500 1 500
Vinrankan mottagningsstation

Sobacken mottagningsstation 2 980

Kyllared mottagningsstation 36 494 10 000 47 180
Elektra fördelningsstation 200 300
Sandlid fördelningsstation 4 000 3 330 9 000
Ålgården fördelningsstation 126 200 400 1 000
Övriga fördelningsstationer 0 200
Nätstationer 5 267 8 000 8 000 8 500
Högspänningsnät 30/130 kV 63 952 77 000 81 140 9 100
Högspänningsnät 10 kV 12 529 10 600 9 100 17 300
Lågspänningsnät 0,4 kV 9 585 10 150 11 650 10 150
Mätprojekt 2019-2021 10 000 10 000 105 000
Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system 4 484 6 600 9 480 2 100
Summa Affärsområde ELNÄT 133 802 143 650 190 050 170 450

Nätutbyggnad 53 859 53 795 54 500 30 145
Nytt datacenter i Viared 4 042 24 400 26 500
Central teknik, verktyg och övrig utrustning 852 8 100 5 000 3 400
Summa Affärsområde STADSNÄT 58 753 86 295 86 000 33 545

Vinrankan ny förrådsbyggnad 170
Vinrankan solpaneler på förrådsbyggnadstak 938
Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system 1 100
Summa övriga investeringar 1 108 0 0 1 100

TOTALT 193 663 229 945 276 050 202 095

Belopp i tusental kronor.

1) Avser ny mottagningsstation i Kyllared, inklusive transformator och inskarvning.
2) Avser omfattande kabelförläggningar för sträckor mellan Sobacken, Kyllared, Vinrankan och Viared Östra.
3) Omfattar mätare och mätsystem för att ersätta motsvarande och nu alltmer uttjänta, samt för att också möta nya 
lagkrav på bl.a. mer detaljerad förbrukningsmätning.
4) Av det under fl era år omfattande stora utbyggnadsprojektet ”Bredband 2020” återstår endast en väldigt liten del 
för 2020. Den årliga investeringsnivån för affärsområdet kan därefter förväntas ligga på en ytterligare något lägre nivå.

EKONOMISK UTVECKLING
BORÅS ELNÄT AB

Bilden illustrerar en övergripande ekonomisk utveckling för 
Borås Elnät de närmaste tre åren. 

De senaste årens intensiva investeringstakt i infrastrukturen 
för både elnät och stadsnät kommer påverka kapitalkostna-
derna (avskrivningar inkl. fi nansiella kostnader) framöver. Vi 
kommer inte kunna justera intäkterna i motsvarande grad, 

som en följd av Energimarknadsinspektionens beslut om att 
strama åt intäktsramen för aff ärsområde Elnät under perioden 
2020-2023. 

Bolagets fokus framöver kommer dels vara att eff ektivisera 
verksamheten, dels vara att utveckla de aff ärer och intäkter 
som ligger utanför intäktsramens omfång. 
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Borås Elnät AB, Majorsgatan 5, Box 1714, 501 17 Borås  
033-35 72 40, kund@boraselnat.se, www.boraselnat.se

– ett kommunägt företag –



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Sammanträdestider 2020 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-26 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00031 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191113 Svante Stomberg  

  VD 

 

4 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00031 1.1.3.0 

  

 

Sammanträdestider 2020 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen beslutar om sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättad 

sammanträdestablå.        

 

Ärendet i sin helhet 

En tablå har upprättats med sammanträdestider för Borås Stadshus 

arbetsmöten och styrelsemöten under 2020.         

       

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02 

3. Bilaga - Sammanträdestablå   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Sammanträdestablå 2020 för Borås Stadshus AB 
 
Styrelsemöten, 14.00 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
20 januari 
16 mars  
 
Styrelsemöten, 14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
18 maj 
28 september 
30 november 
 
Arbetsmöten (ej öppna för allmänheten), 13.00-14.30 i Stadshuset, KS stora sessionssal: 
9 mars  
18 maj 
28 september 
30 november 
 
 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remiss: Utredning om engångsartiklar 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande utredning om engångsartiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-26 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00036 1.1.3.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191118 Svante Stomberg  

  VD 
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Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00036 1.1.3.25 

  

 

Remiss: Utredning om engångsartiklar 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande utredning om engångsartiklar.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

utredning om engångsartiklar. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon 

verksamhet berörs inte bolaget av utredningen och avstår därför från att yttra 

sig. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, ämne KS 2018-00651 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



 

 

Johanna Thorén, 033-35 71 78 
johanna.thoren@boras.se 

RAPPORT 
Sida 

1(10) 
Datum 

2019-09-17 
 

 

 

 
 

 

 

Förslag till utredning om 
minskning av 
engångsartiklar i Borås 
Stad 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

2(10) 
 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund ........................................................................... 4 

2 Uppdrag och syfte ............................................................ 4 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt ....................... 4 

4 Slutsatser och rekommendationer ................................. 9 

Referenser ................................................................................. 9 
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Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Datum 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 

2018) 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus 

19. AB Sanhultsbostäder 

20. Borås Djurpark AB 

21. Borås Elnät AB 

22. Borås Energi och Miljö AB 

23. Borås Lokaltrafik AB 
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24. Borås Parkering AB 

25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen 

26. BoråsBorås TME AB 

27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

28. Borås Stadshus AB 

29. Fristadbostäder AB 

30. Industribyggnader i Borås AB 

31. Inkubatorn i Borås AB 

32. Sjuhärads Samordningsförbund 

33. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

34. Viskaforshem 

35. Elous 6 AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johanna Thorén 
Handläggare 
033 357178
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Remiss - Digital strategi 2020 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Digital strategi 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-11-26 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00035 1.1.3.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
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2019-11-18 Svante Stomberg  

  VD 

 

6 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
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Datum 

2019-12-02 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2019-00035 1.1.3.25 

  

 

Remiss - Digital strategi 2020 

Borås Stadshus ABs beslut 

Styrelsen avstår från att yttra sig i remiss gällande Digital strategi 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Digital Strategi 2020. Då Borås Stadshus AB inte bedriver någon verksamhet 

berörs inte bolaget av strategin och avstår därför från att yttra sig.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-12-02 

2. Skrivelse, 2019-12-02   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, ämne KS 2019-00983 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 
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Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

VD-rapport oktober och november 2019 

VD har upprättat en rapport för oktober och en för november med aktuell 

information och skickat ut till styrelsen. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-11-25 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00001 1.2.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
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2019-11-13 Svante Stomberg  
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Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tider för årsredovisning 2019, budgetuppföljning 2020 

och budget 2021 

 

 

Stadsledningskansliet har skickat ut tidplan för 2020 till kommunens bolag 

avseende årsredovisning, budgetuppföljning och budget samt information kring 

årsstämma och planerings- och uppföljningssamtal.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-26 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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 2019-10-31 
 

Ekonomistyrning, 
Susanne Glans, tfn 033-35 70 46 

 
 
 
   Borås Stadshus AB 
   Borås Energi och Miljö AB  
   Borås Elnät AB 
   Borås Djurpark AB 
   Borås kommuns Parkerings AB 
   Industribyggnader i Borås AB inkl dotterbolag 
   BoråsBorås TME AB 
   Akademiplatsen AB 
   Inkubatorn i Borås AB 
   AB Bostäder i Borås 
   Fristadbostäder AB 
   AB Sandhultsbostäder 
   AB Toarpshus 
   Viskaforshem AB 
   Sjuhärads Kommunalförbund 
  Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
 
 

Tider för Årsredovisning 2019, 
Budgetuppföljning 2020 och Budget 2021 mm 
 
För bolagens och förbundens inlämningar till Kommunstyrelsen under 2020 
gäller följande tider: 
 
 Till KS Behandling KS 
Prel resultat/underlag prel kc-bidrag 
Underlag för koncernredovisning 

10 januari 
7 februari 

20 januari 
- 

Årsredovisning för år 2019 inkl 
rapportering intern kontroll 

 
2 mars 

 
14 april 

Budgetuppföljn till och med april 2020 18 maj 15 juni 
Delårsbokslut inkl budgetuppföljn till 
och med aug 2020  

21 september 26 oktober 

Budget för år 2021 samt riskanalys/plan 
för intern kontroll 2021 

29 oktober 7 december 

 
Rapporterna ska skickas elektroniskt till Borås Stads diarium 
(boras.stad@boras.se). Underlag för koncernredovisning lämnas in enligt 
separat utskick. I de fall där även pappersmaterial levereras ska båda 
versionerna överensstämma. 
 
Årsstämmorna ska äga rum före Kommunstyrelsens behandling av årsredo-
visningen.  
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Ekonomistyrning, 
Susanne Glans, tfn 033-35 70 46 

 
 
 
 
 
Årsstämman/Bolagsdag - onsdag 1 april 2020 med start kl. 08.00 
Liksom 2019 kommer stämmorna hållas på en gemensam bolagsdag. Boka upp 
hela dagen för styrelsepresidium och VD/företagsledning. Vi återkommer med 
vidare instruktioner kring dagen, bland annat ska föranmälan göras. 
 
Fullmäktigeledamöterna har liksom tidigare möjlighet att närvara på 
stämmorna och ställa frågor. Detta gäller oberoende av om bolaget ägs direkt 
eller indirekt. 
 
Upptryck av årsredovisning 
Inför årsstämmorna ska slutlig årsredovisning inlämnas i 10 pappersexemplar 
senast den 26 mars. 
 
Information kring koncernredovisningen 
Stadsledningskansliet/Servicekontoret sänder ut en särskild skrivelse om 
utformningen av underlaget för koncernredovisningen för kommunen, och 
Borås Stadshus AB sänder ut en skrivelse om arbetet med årsredovisningen för 
bolagen inom Stadshuskoncernen.  
 
Intern kontroll 
I enlighet med fullmäktiges Regler för intern kontroll ska varje bolag i samband 
med årsredovisningen redovisa uppföljning av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen, och i samband med budgeten inlämna riskanalys och intern 
kontrollplan för nästkommande år. 
 
Delårsbokslutet per augusti 
I enlighet med rekommendation från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) 
upprättas from 2014 en delårsrapport inklusive sammanställd redovisning 
(kommunen + bolagen + förbunden). Delårsbokslutet per augusti ska vara 
korrekt periodiserat och utformat i enlighet med information som 
Stadsledningskansliet/Servicekontoret sänder ut. 
 
Budgeten 
Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla 
en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för 
den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska 
lämnas in i samband med budgeten.  
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 2019-10-31 
 

Ekonomistyrning, 
Susanne Glans, tfn 033-35 70 46 

 
 
Planerings- och uppföljningssamtal (Pluppsamtal) 
Pluppsamtal är en ägardialog som genomförs 2 gånger per år.  
Följande tidpunkter gäller för 2020:  
 
Plupp våren 2020: 

 
 
Plupp augusti 2020: 

 
 
Plupp hösten 2020:  

 
 
 
Var god återkom till undertecknad vid eventuella frågor. 
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
Susanne Glans,  
Finanschef  

Tis 5 maj 2020 9.00 Borås  Elnät AB
Tis 5 maj 2020 10.45-11.45 Borås kommuns Parkerings AB
Tis 5 maj 2020 13.30 Borås Energi och Miljö AB
Tis 5 maj 2020 15.15-16.00 Industribyggnader i Borås AB
Ons 6 maj 2020 8.00 Inkubatorn i Borås AB
Ons 6 maj 2020 9.00 Borås Djurpark AB
Ons 6 maj 2020 10.15 BoråsBorås TME AB
Ons 6 maj 2020 11.00-11.45 Akademiplatsen AB
Tors 7 maj 2020 08.45 AB Sandhultsbostäder
Tors 7 maj 2020 09.45 AB Toarpshus
Tors 7 maj 2020 11.00 Fristadbostäder AB
Ons 13 maj 2020 8.30 Viskaforshem AB
Ons 13 maj 2020 9.45-11.15 AB Bostäder i Borås

Tis 25 aug 2020 08.30-10.00 Borås Energi och Miljö AB

Tors 5 nov 2020 08.45 AB Sandhultsbostäder
Tors 5 nov 2020 09.45 AB Toarpshus
Tors 5 nov 2020 11.00 Fristadbostäder AB
Fred 6 nov 2020 8.30 Viskaforshem AB
Fred 6 nov 2020 9.45-11.15 AB Bostäder i Borås
Tis 10 nov 2020 9.00 Borås  Elnät AB
Tis 10 nov 2020 10.45-11.45 Borås kommuns Parkerings AB
Tis 10 nov 2020 13.30 Borås Energi och Miljö AB
Tis 10 nov 2020 15.15-16.00 Industribyggnader i Borås AB
Ons 11 nov 2020 8.00 Inkubatorn i Borås AB
Ons 11 nov 2020 9.00 Borås Djurpark AB
Ons 11 nov 2020 10.15 BoråsBorås TME AB
Ons 11 nov 2020 11.00-11.45 Akademiplatsen AB



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Industribyggnader i Borås AB; Förvärv av del av 

fastigheten Lundby 1:7.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 att godkänna 

Industribyggnader i Borås AB:s investering i en 3500 kvadratmeter stor 

byggnad på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca 

48 mnkr. Kommunfullmäktige tog inte ställning till investeringens 

affärsmässighet och framtida uthyrning, detta åvilar bolagets styrelse. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-18 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2019-11-25 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2019-00037 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20191118 Svante Stomberg  

  VD 
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