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V D  H A R  O R D E T  

Imponerad och stolt  
över vår verksamhet 

Värdet av våra nät för el- och datakommunikation (fiber) har verkligen visat 
sig när vi under nästan hela 2020 behövt anpassa våra liv och verksamheter till 
Coronapandemin. Den har visat att det är av största vikt att el- och kommuni-

kationsförsörjningen finns där, med tillräcklig kapacitet, när vi har behov 
av det. Som organisation har vi också klarat anpassningen med helt nya 

arbetssätt och restriktioner på ett fantastiskt sätt, och fortsatt leverera 
våra tjänster med ett mycket betryggande resultat. 

Att vi varit så aktiva i utbyggnaden av våra nät har 
gjort anpassningen möjlig, så att vi har kunnat arbeta 
mer på distans, ha digitala möten och konferenser.  
Men det har också haft betydelse att våra nät är 
robusta och håller hög kvalitet.  

Coronapandemin har påverkat oss  
När vi under mars månad 2020 successivt började 
planera för mer distansarbete på bolaget var många av 
oss relativt ovana vid digitala möten. Men vad fort vi 
alla kom att lära oss och organisationen blev ganska 
snart väldigt bra på såväl den delen som så mycket 
annat som kom att förändras i vår vardag. 

- Jag är imponerad och stolt över att vår verksamhet 
fungerat så bra under dessa förhållanden. Förklaringen 
fnns i den erfarenhet och kompetens som vi har i alla 
delar av vår organisation, i kombination med ett 
lösningsorienterat och många gånger väldigt kreativt 
sätt att ta hand om de problem och situationer som 
dyker upp. 

Coronapandemin har påverkat en del av våra utveck-
lingsprojekt och lett till vissa förseningar. Men när det 
gäller vårt stadsnät har det genomsnittliga trycket varit 
lika stort, om inte större, än normalt. Det beror delvis 
på en ökad efterfrågan för att möta ett större behov av 

Vi har under hösten 2020 startat ett” omfattande utvecklingsprojekt som 
kallas projekt Framtid, där nära 
hälften av alla våra medarbetare 
medverkar på något sätt. 

bra uppkoppling, för distansarbete, möten och event via 
våra nät. 

Ta med positiva erfarenheter för framtiden  
De positiva erfarenheter vi fått med oss kommer 
sannolikt påverka vårt sätt att organisera arbetet i 
framtiden, både på bolaget och i omvärlden. 

- Det kommer säkert leda till fer fexibla lösningar 
kring var, hur och när vi arbetar, för att till exempel 
använda kontorslokaler på ett smartare sätt. Men också 
öka antalet digitala möten och avstämningar för att 
bli efektivare. 

Uppgradering av vårt affärssystem  
Ett exempel, som kommit att följas av fer, är att vi 
lyckades genomföra en stor uppgradering av bolagets 
afärssystem helt digitalt. Allt arbete med att gå 
igenom tidplaner och checklistor tillsammans med 
konsulter gjordes digitalt. Det visade sig bli den 
smidigaste uppgraderingen av de vi hittills gjort 
sedan systemet infördes. 

Många medarbetare deltar i projekt Framtid  
Vi har under hösten 2020 startat ett omfattande 
utvecklingsprojekt som kallas projekt Framtid, där nära 
hälften av alla våra medarbetare medverkar på något 
sätt. Syftet är att hitta möjligheter till att göra saker på 
ett smartare och efektivare sätt, både när det gäller 
arbetsprocesser och kostnader. 

- Det har varit viktigt för oss att ha en bred delaktighet 
och ett brett engagemang, för att fånga upp de tankar 
och idéer som fnns i bolaget. 

Trots Coronapandemin lyckades vi genomföra de allra 
festa delprojekten under hösten. Nu går vi in i fas två, 
där vi ska bestämma vilka åtgärdsförslag som vi ska gå 
vidare med. 

Vi har certifierats för vårt miljöarbete  
Vi har återigen certiferats för vårt miljöarbete enligt 
standarden ISO 14001. Det är Sveriges forskningsin-
stitut RISE som genomfört miljörevisionen, som ligger 

till grund för certiferingen.  Vi har bland annat bra 
kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på 
våra entreprenörer och leverantörer samt ett bra 
ledningssystem, som utvecklats och blivit bättre. 

-Det är en fn bekräftelse på det arbete vi gjort och gör i  
miljöfrågorna.  Vi får mycket positiva omdömen för vårt  
sätt att integrera dem i vår övergripande verksamhets-
planering och för att de är en viktig del i hela vårt arbete.  

” 
 

Vi får mycket positiva omdömen
för vårt sätt att integrera miljö-
frågorna i vår övergripande 
verksamhetsplanering och för 
att de är en viktig del i hela 
vårt arbete. 

Reflektioner 2020  
Sammantaget kan jag konstatera att 2020 lärt oss att 
förändring inte är farligt, inte ens för en skeptisk 
medelålders man som mig. Det kan uppenbarligen leda 
till nya sätt att arbeta, som dessutom fungerar både 
smidigare och bättre.  Vi har lärt oss att ha tillit till 
medarbetare och den egna organisationen.  Vi har också 
sett betydelsen av att vi alla har ett förhållningssätt som 
präglas av ödmjukhet inför situationen, med förmåga 
och vilja att hitta lösningar.  

- Jag vill rikta särskilt tack till våra medarbetare för hur  
allt kopplat till Coronapandemin har hanterats under  
2020. När hela bolaget prövats ser vi att vi genomgående  
har en mycket hög nivå av lojalitet med såväl bolaget  
som med de kollegor som omger oss i vardagen. 

Kenneth Helin 
Tillförordnad VD, Borås Elnät 
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A F F Ä R S O M R Å D E  S T A D S N Ä T  –  S P L I T V I S I O N  

Utbyggt fibernät och  
ny organisation 

Vi har byggt ut fibernätet på stadsdelen Göta och i Vänga utanför Fristad, fått 
bidrag för att fortsätta bygga ut nätet ytterligare i flera områden utanför Borås, 

samt förberett för att byta ut vårt corenät. Det är de största projekten som affärs-
område Stadsnät jobbat med under 2020. Samtidigt har Coronapandemin 
påverkat medarbetare och verksamhet på ett sätt som inte var förväntat. 

Vi bygger ut fibernätet i flera ytterområden 
I slutet av året blev det klart att vi får fem miljoner i 
bidrag från Post- och Telestyrelsen, PTS, för att kunna 
bygga ut fbernätet utanför Borås. Det är totalt 301 
hushåll som berörs i områden i Brämhult, Gånghester, 
Målsryd, Dalsjöfors, Aplared och Tosseryd. 

- Det är ett jättespännande projekt och jättekul att vi 
kan bidra till att uppfylla de förväntningar som vi 
uppfattar fnns ute i samhället. Men det hade inte gått 
utan bidrag från PTS. Det kostar så mycket att bygga 
ut nätet utanför tätorten att det är svårt att få någon 
afärsmässighet, säger Magnus Larsson, afärsområdes-
chef Stadsnät. 

Kraven från PTS är att vi ska vara klara med hela 
utbyggnaden inom 3 år, men i vissa områden kommer 
det bli klart tidigare än så. Detaljerna för varje område 
kommuniceras direkt med de hushåll som berörs. 

Utbyggt fibernät på Göta och i Vänga 
Vi är nästan helt färdiga med två stora utbyggnads-
projekt, dels på stadsdelen Göta i Borås dels i Vänga 
utanför Fristad. Det är vårt öppna stadsnät för privat-
personer i lägenhet eller villa och mindre företag. 
Drygt 200 kunder har anslutit sig i Vänga och 100 på 
Göta. Det fnns ett tjugotal fastigheter kvar att ansluta 
av olika anledningar, bland annat på grund av Corona-
pandemin. Vissa kunder har därför inte velat ha besök. 

- Det är fantastiskt att vi kunnat färdigställa dessa 
projekt. Vi ser ju att fungerande kommunikationstjänster 
i samband med distansarbete är oerhört viktiga, särskilt 
i dessa tider. 

Förbereder för att byta vårt corenät 
Under året har vi gjort förberedelser och beställt 
material för att byta ut vårt corenät. Arbetet ska ske 
under första kvartalet 2021 och kostar fera miljoner. 
Anledningen är att vi vill ligga i framkant med ny 
teknik för att kunna klara av ett ökat antal kunder 
och ökad trafk i nätet. 

- Vi byter stommen i vårt nät och uppgraderar till 
topputrustning för att få ett bättre, snabbare och 
starkare nät. Det är viktigt att vi stärker upp nätet 
för att möta ett ökat behov. 

Dialoger med nationella aktörer 
Vi har under året även jobbat med att utveckla våra 
dialoger med både nationella aktörer och tjänsteleve-
rantörer, som exempelvis Telenor, Tele2 och Telia. 
Vi har tidigare av naturliga skäl haft fokus på lokala 
aktörer, men nu velat utveckla vårt samarbete. Det kan 
dels handla om vad dessa aktörer har för önskemål för 
att nå ut till våra kunder och hur vi på ett öppet och 
transparent sätt kan tillgodose det, dels att göra afärer 
för exempelvis etableringar i vårt datacenter. 

Vi byter stommen i vårt nät och 
uppgraderar till topputrustning för 
att få ett bättre, snabbare och ” 
starkare nät. 

-Det har lett till många intressanta dialoger kring 
hur vi kan få ett samförstånd kring utmaningar och 
framtidsvisioner och hur vi tillsammans kan lösa 
leveranser. Dessa dialoger är något vi vill fortsätta 
utveckla framöver. 

Fortsatt samarbete för att utveckla Internet  
of things  
Internet of things, IOT, är ett samlingsnamn där det 
handlar om att till exempel saker, maskiner och fordon 
med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan 
styras eller utbyta data över nätet. 

Vi för dialog med kunder och samarbetar med fera 
aktörer i staden för att lyfta behov och kunna utveckla 
lösningar för Internet of things. För oss är det just nu 
främst med tekniken LoraWan. 

- Än så länge är förståelsen för vad detta är och vilka 
behov som kan lösas med stöd av denna teknik inte så 
stor, men den växer. Det fnns så otroligt många 
användningsområden för denna teknik som gör att vi 
kan utnyttja våra resurser på ett smartare och efektivare 
sätt. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp. 

Att mäta temperaturer, vattenföden, läckande vatten-
ledningar och tjäle i marken är några exempel. Med 
hjälp av denna teknik skulle man även kunna få signal 
om en parkeringsplats är ledig eller upptagen eller 
använda smart belysning som tänds med hjälp av 
sensorer. Som nätägare kan vi jobba för att para ihop 
kunder med tjänsteleverantörer för att hitta smarta 
lösningar. 

Ökat intresse för vårt datacenter i Viared  
I juni 2019 invigde vi vårt nya datacenter i Viared, men 
intresset från företag att fytta sin teknik hit har varit 
ljumt, fram tills nu. Under hösten har intresset ökat och 
vi har välkomnat fera nya kunder. Det nya datacentret 
har en högre säkerhet både fysiskt och driftmässigt, samt 
den senaste tekniken med valbara lösningar. 

Tre enheter har blivit två 
Vi har jobbat fram en ny organisation, där tre enheter 
har blivit två. Nu har vi en säljenhet och en nätenhet, 
vilket skapat en bättre vi-känsla och minskat antalet 
överlämningar. 

- Vi har med kunden i fokus gjort våra arbetsprocesser 
och ansvarsområden tydligare. Det har varit väldigt 
lyckosamt och fungerar väldigt bra. 

Märkligt år på grund av Corona  
Sammanfattningsvis har det varit ett märkligt år med 
Coronapandemin, som påverkat vårt afärsområde på 
ett sätt som inte var förväntat. Vi har haft lika stort, 
om inte större tryck, på oss för att lösa behovet av bra 
uppkoppling i hemmen när både ett ökat distansarbete, 
möten och event fyttat ut på nätet. Samtidigt har vi 
haft utmaningar med distansarbete och personal som 
måste besöka kunder i hemmen. 

- Men jag tycker vi hanterat det fantastiskt bra och 
kunnat leverera det vi ska trots pandemin och restrik-
tioner. 
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TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANSLUTNINGAR 
Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag) 

A3 

Bahnhof 

Bitcom 

Bredband2 

Iver 

Junet 

Evry 

Front 

Grandin ITC 

IP-Only Networks 

Gibon 

Mediateknik 

NetatOnce 

Nordlo 

PCL Data 

Pulsen 

Teamfront 

Tele2 

Telenor 

Telia 

Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat) 

A3 

Bahnhof 

Bredband2 

Bitcom 

Boxer 

Com Hem 

Intertain 

IP Sweden 

Junet 

Kalejdo Bredband 

Mediateknik 

MixBox 

Net@Once 

Ownit 

Universal 

Viasat 

PCL Data 

Telia 

Thing Internet 

NYCKELTAL STADSNÄTET 2020 2019 2018 2017 

Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) 6 6 7 10 

Övriga tjänsteleverantörer (företag) 14 13 15 17 

Tjänsteleverantörer (privat) 19 19 19 21 

CORE noder 10 9 9 9 

Förlagd fiberkabel (km) 1 652 1 535 1 492 1 440 

DSL-stationer 0 0 0 0 

Anslutna till öppna stadsnät 16 328 15 610 14 741 14 083 

1652 km 
FÖRLAGD FIBERKABEL 

Under 2020 ökade längden förlagd 
fiberkabel med nästan 120 kilometer 

jämfört med 2019. 

Vi har under året även 
jobbat med att utveckla 
våra dialoger med både ” 
nationella aktörer och 
tjänsteleverantörer, som 
exempelvis Telenor, 
Tele2 och Telia. 
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A F F Ä R S O M R Å D E  E L N Ä T  

Ett mycket bra år trots  
omständigheterna 

Under året avslutade 
vi arbetet med den nya 
mottagningsstationen ” 
Kyllared i stadsdelen 
Brämhult. Detta arbete 
har pågått några år och 
är en milstolpe i det stora 
investeringsprojektet 2031. 

Vi har bundit ihop ringen med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås, byggt färdigt 
en ny mottagningsstation i Kyllared och förberett för ett helt nytt mätsystem, där 
vi ska byta ut alla elmätare hos våra kunder. Det är de tre största projekten som 

affärsområde Elnät jobbat med under 2020. Samtidigt har Coronapandemin 
påverkat medarbetare och verksamhet. 

- Mätarbytesprojektet är det största någonsin för oss   
med en budget på över 120 miljoner kronor. Runt   
46 000 elmätare ska bytas ut och ny teknik ska installeras  
och integreras för att samla in mätvärden, få en 
efektivare eldrift och därmed uppfylla nya hårdare 
krav från våra tillsynsmyndigheter, säger Stefan 
Claesson, afärsområdeschef. 

Mätarbytesprojektet – FRAMM 
Förutom nya myndighetskrav som vi ska uppfylla 
2025 börjar nuvarande mätare också bli gamla. Det nya 
systemet innebär att vi kan få ut mer information från 
mätarna, vilket gynnar både oss och våra kunder. Det 
går till exempel att få fer detaljerade uppgifter kring 
sin energianvändning, för att kunna anpassa sin 

förbrukning. Under 2020 har förberedelsearbetet 
pågått med vissa små förseningar på grund av Corona-
pandemin. Många olika enheter på bolaget är involve-
rade. Under 2021 fortsätter arbetet med ett pilottest 
för att därefter kunna byta ut samtliga elmätare hos 
våra kunder. 

Ny mottagningsstation Kyllared klar  
Under året avslutade vi arbetet med den nya mottag-
ningsstationen Kyllared i stadsdelen Brämhult. Detta 
arbete har pågått några år och är en milstolpe i det 
stora investeringsprojektet 2031. Kyllared är den femte 
nybyggda stationen i projektet, som startade 2010. 

- Den nya stationen är en nödvändig förstärkning i 

Den nya mottagningsstationen Kyllared i Brämhult blev klar under 2020. 

elnätet för att vi ska klara av en ökad belastning med 
nya industrier och fer boende i den växande stadsdelen 

rämhult.  

 
amtidigt har vi även byggt klart den stora 130-kilo- 
oltskabeln, som är 13 kilometer från Kyllared ner till 
obacken. Det är den sista delen på den runt fem mil 

ånga ringen med ny högspänningskabel runt Borås.  

 Det känns jättebra att vi nu fått ihop ringen runt 
taden.  Vi får ett starkare och stabilare nät med ökad 
äkerhet, samtidigt som vi är rustade för att kunna 
nsluta nya kunder. 

B

Ringen med högspänningskabel har  
bundits ihop 
S
v
S
l

-
s
s

Framåt väntar ytterligare 
mottagningsstationer som 
behöver byggas om, bland 
annat Sandlid, Getängen 
och Hultasjön. 

Processarbete för 
ständiga förbättringar 
Vi har under de senaste två åren arbetat med att 
tydliggöra våra arbetsprocesser. Det har handlat om att 
jobba fram vilka steg som ingår i ett arbete, vilka 
medarbetare som behöver vara med och vad de behöver 
göra. Detta arbete tog en paus under våren på grund av 
Coronapandemin, men under hösten har det fortsatt.  
Två processer är i drift. Det handlar om mät- och 
driftprocessen. Sedan jobbar vi vidare med ytterligare 
tre processer; utförar-, projekt-, och kundprocessen. 

- Jag tror stenhårt på detta som ett sätt att få en ökad 
delaktighet och vi-känsla bland våra medarbetare.  
Genom att jobba på detta sätt får vi en förståelse för 
varandra och varandras roller och kan jobba med 
ständiga förbättringar för våra kunder. 

Riskbedömningar och ny mätmetod för 
elnätstörningar  
Vi har också arbetat för att följa upp och nå de mål vi 
satte upp i verksamhetsplanen för 2020.  Vi har infört 

riskbedömningar inför alla arbeten, så att vi inte 
utsätter oss för onödiga faror i det riskfyllda elarbetet.  

i har tagit fram ett nytt sätt att mäta och följa upp 
lnätstörningar.  Vi jämför nu genomsnittlig avbrottstid 
ch frekvens mot sex andra likartade bolag i landet.  
et är mått som alla bolag rapporterar in till Energi-
arknadsinspektionen, vilket på ett bättre sätt kan visa 

ur vi ligger till. 

 
i har även tagit fram en ny elhandbok för elinstallatö-

er för att tydliggöra våra riktlinjer när nya kunder ska 
nsluta sig till vårt nät. Det är viktigt för att vi dels ska 
ehandla alla lika, dels kunna säkerställa kvaliteten  

i elnätet.  

V
e
o
D
m
h

Ny elhandbok och ny provmetod för elkablar 
V
r
a
b

a

Vi har tagit fram ett nytt sätt att Vi har också börjat 
testa en ny provmetod,  
som kallas VLF-test,  
för att hitta dåliga 
kablar. Metoden går 
ut på att testa kablar-
na under högre 

mäta och följa upp elnätstörningar. 
Vi jämför nu genomsnittlig avbrotts-
tid och frekvens mot sex andra 

” 
likartade bolag i landet. 

spänning än vanligt och se om de håller.  Testen kan 
göras i samband med andra arbeten och om kablarna 
inte håller kan de bytas ut under kontrollerade former.  

-Testerna har gått bra och vi kommer under 2021 gå 
vidare med tester i större omfattning.  Vi tycker det är 
en bra förebyggande metod, som vi på sikt hoppas leder 
till färre nätstörningar för våra kunder.  

Annorlunda år på grund av Coronapandemin  
Sammanfattningsvis har det varit ett annorlunda år 
med Coronapandemin som hela tiden funnits med och 
påverkat oss.  Vi har visat att vi är fexibla och kan ställa 
om, när vi till exempel fått tillämpa nya arbetssätt och 
mötesformer. Men vår verksamhet har i det stora hela 
rullat på med vissa små förseningar i vissa projekt.  

- Jag är stolt över att vi trots ändrade omständigheter 
kunnat åstadkomma lika mycket som ett normalt år.  
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TEKNISKA NYCKELTAL ELNÄT 
Anläggningar 2020 2019 2018 2017 

Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer 12 12 11 11 

Nätstationer 480 477 472 463 

Nätstationer installerad trafoeffekt (MVA)* 335 328 327 320 

Abonnentstationer*** 27 30 32 32 

Kabelskåp 4 405 4 368 4 346 4 319 

Kopplingslådor 125 128 134 156 

Abonnemang för småskalig produktion LSP 60 56 29 78 

Abonnemang för mikroproduktion LSP 185 125 77 Se småskalig 

Ledningsnät 130 kV (km) 57,8 46,0 39,2 33,1 

varav kabel (km) 53,3 41,1 32,6 23,3 

Ledningsnät 30 kV (km) 57,0 57,0 57,6 57,6 

varav kabel (km) 57,0 57,0 57,6 57,6 

Ledningsnät 10 kV (km) 474 469 445 446 

varav kabel (km) 471 466 442 443 

Ledningsnät 0,4 kV (km) 1033 1025 1013 1009 

varav kabel (km) 1014 1006 993 988 

Antal kunder** 44 115 43 816 43 684 42679 

*= Redovisas ej i årsrapport, till Försäkringsbolaget under hösten.w 
**= Från DpPower avbrottsrapport. 
***= Inklusive Sobacken 130 kV. 

Anläggningarnas status, medelålder, år 2019 2019 2018 2017 

Mottagnings- och fördelningsstationer 22,1 22,3 22,6 21,6 

Nätstationer 20,5 20,0 19,3 18,6 

Kabelskåp 24,2 23,5 22,8 22,1 

Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten 2019 2019 2018 2017 

Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,06 0,06 0,06 0,09 

Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,72 0,97 1,19 0,91 

Medelavbrottstid aviserat (min) 2,68 1,16 1,62 3,38 

Medelavbrottstid oaviserat (min) 18,3 33,7 28,6 41,1 

HÖGSPÄNNINGSSTÖRNINGAR 2016–2020 
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Sammanfattningsvis har det
varit ett annorlunda år med
Coronapandemin som hela ”
tiden funnits med och påver 
kat oss. Vi har visat att vi är
flexibla och kan ställa om,
när vi till exempel fått tillämpa
nya arbetssätt och mötes-
former. 
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2020 i korthet 
• Vi har bundit ihop ringen med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås. 
• Vi har byggt färdigt den nya mottagningsstationen Kyllared i Brämhult. 
• Vi har förberett för ett helt nytt mätsystem, där vi ska byta ut alla elmätare hos  
 våra kunder. 
• Vi har byggt ut fibernätet på stadsdelen Göta och i Vänga utanför Fristad. 
• Vi har fått bidrag från Post- och Telestyrelsen, PTS, för att fortsätta bygga ut  
 fibernätet på landsbygden. 
• Vi har förberett för att byta ut vårt stamnät som kallas corenät. 
• Vi har återigen certifierats för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. 
• Vi har startat ett omfattande utvecklingsprojekt som kallas projekt Framtid, 

där syftet är att hitta möjligheter till att göra saker på ett smartare och 
effektivare sätt. 

Som organisation har vi också klarat anpassningen till Corona med helt nya 
arbetssätt och restriktioner på ett fantastiskt sätt, och fortsatt leverera våra 
tjänster med ett mycket betryggande resultat. 
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Vår förrådsarbetare Ghasem Mansourieh har 
koll på alla elkablar på vårt lager. 

Ekonomisk rapport 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät 
AB (org.nr 556527–5582) lämnar över årsredovisning-
en för 2020. 

Allmänt 
Borås Elnät AB bildades som bolag vid elbranschens 
avreglering den 1 januari 1996. Bolaget ägs sedan den 
22 december 1997 av Borås Stadshus AB (org.nr 
556547–5646), som är helägt av Borås Stad. Bolaget 
har sitt säte i Borås Kommun, Västra Götalands län. 

Bolagets uppdrag  
Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna och skapa en plattform för fri 
konkurrens på el- och kommunikationsnätmarknaden. 

Bolagets följsamhet mot regelverket  
Styrelsen och verkställande direktören anser att Borås 
Elnät AB:s verksamhet drivits enligt bolagsordningens 
ändamål och syfte för 2020. Bolaget har också verkat 
inom ramen för såväl de kommunala som övriga 
regelverk bolaget ska följa. 

Ägardirektiv och bolagsordning  
Bolagets viktigaste styrdokument är ägardirektiv och 
bolagsordning. Dessa dokument har vi gått igenom och 
inte hittat några avvikelser eller uppdateringsbehov. 

Styrelse  
Styrelsen består av sju ledamöter, sju ersättare samt fyra 
arbetstagarrepresentanter. Under styrelsens samman-
träden deltar VD och ledningsgrupp som föredragande, 
i syfte att presentera och beskriva olika ärenden. 
Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under 
året har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen, där ett 
tillfälle var ett styrelseseminarium, utöver årsstämman. 

Personal  
Medelantalet anställda var under året 80 personer. I not 
4 fnns övriga uppgifter om anställda och personalkost-
nader. 

Vår verksamhet  
Borås Elnät består av två afärsområden, Elnät och 
Stadsnät. Afärsområde Elnät utvecklar och förvaltar 
elnät inom ett koncessionsområde med monopol. I 
distributionsområdet ingår Borås centralort samt 
Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd. Det ger 
en täckning som motsvarar cirka 75 procent av 
kommunens elnätskunder, vilket i sin tur innebär drygt 
44 000 avtal. 

Under 2020 har afärsområde Elnät framförallt jobbat 
med tre stora projekt. De har bundit ihop ringen med 
en ny 130 kilovoltskabel runt Borås, byggt färdigt en ny 
nätstation i Kyllared och förberett för ett helt nytt 
mätsystem, där de ska byta ut alla elmätare hos våra 
kunder. Mätarbytesprojektet är det största någonsin för 
bolaget med en budget på över 120 miljoner kronor. 
Runt 46 000 elmätare ska bytas ut och ny teknik ska 
installeras och integreras för att kunna samla in fer 
mätvärden. 

Mätarbytesprojektet är det största 
någonsin för bolaget med en bud-
get på över 120 miljoner kronor. ” 
Runt 46 000 elmätare ska bytas ut 
och ny teknik ska installeras och 
integreras för att kunna samla in 
fler mätvärden. 

Afärsområde Stadsnät utvecklar och förvaltar fbernät 
inom Borås genom varumärket SplitVision. Verksam-
heten verkar på en konkurrensutsatt marknad och 
riktar sig mot såväl privat- som företags- och fastig-
hetskunder, med produkterna öppet stadsnät, kapaci-
tet- och svartfberförbindelser. Eftersom vårt samhälle 
utvecklas starkt och vårt beteende att hantera digitala 
tjänster i olika former växer kraftigt, innebär det att vi 
använder mer och mer data. Vi lägger därför stor kraft 
på utvecklingen av vårt fbernät samt att erbjuda 
driftsäkra miljöer för servrar och annan utrustning som 
krävs för datatrafk. 

Under 2020 har afärsområde Stadsnät utvecklats 
vidare genom fera större projekt. Man har bland annat 
byggt ut fbernätet på stadsdelen Göta och i Vänga 
utanför Fristad och anslutit drygt 300 nya kunder, fått 
bidrag för att fortsätta bygga ut nätet ytterligare i fera 
områden utanför stan samt förberett för att byta ut viss 
teknik i stamnätet, för att också fortsättningsvis ligga i 
framkant vad det gäller teknisk nivå för att efektivt 
möta ett ökat antal kunder, ökad trafk och högre krav 
på kapacitet och tillförlitlighet. 

Juridiska processer  
Vid utgången av 2020 har vi fortfarande en tvist vid 
Borås Stads tvistlösningsfunktion. Tvisten handlar om 
priser för att återställa asfalt som tekniska förvaltning-
en i Borås Stad tagit fram. Priserna gäller grävda 
schakter för att lägga ner el- och fberkablar. 
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Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer  
Bolaget kommer under 2021 utveckla verksamheten 
vidare för att nå bolagets mål och vision. Dessutom 
arbetar vi för att bidra till Borås Stads vision och 
målsättningar. 

De senaste årens höga investeringstakt vid bolagets 
båda afärsområden kommer i det längre perspektivet 
att ge högre kapitalkostnader, men bolaget kommer 
inte att kunna justera intäktsnivåerna genom pris-
justeringar i samma takt. Detta som en direkt följd av 
förändrad intäktsram för afärsområde Elnät under 
2020–2023. 

Regeringen har tidigare lagt fram en proposition som 
skulle ge oss möjlighet att ta med den intäktsram som 
vi inte utnyttjat under åren 2012–2015. Men Närings-
departementet har arbetat om förslaget. Det nya 
förslaget kan ge oss möjlighet att använda tidigare 
intäktsramar, men inte i samma omfattning. Vi har inte 
analyserat Näringsdepartementets förslag i detalj och 
det har inte heller godkänts av regeringen, så det råder 
fortfarande en stor osäkerhet kring utfallet. 

För att möta den förväntat vikande” resultatnivån har bolaget under 
hösten 2020 startat ett omfattande 
utvecklingsprojekt som kallas 
projekt Framtid. 

Borås Elnät har även överklagat den beslutade intäkts-
ramen 2020–2023 till förvaltningsrätten. I skrivande 
stund har vi inte fått något besked om någon dom i 
målet, trots tidigare besked om att den skulle komma 
i slutet av januari 2021. 

För att möta den förväntat vikande resultatnivån har 
bolaget under hösten 2020 startat ett omfattande 
utvecklingsprojekt som kallas projekt Framtid. Det 
syftar till att på bredden hitta möjligheter till efektivi-
seringar, besparingar och utvecklade/förändrade 
processer. Men projektet väntas inte fullt ut kunna 
ersätta den efekt som en förändrad intäktsram ger. 

I dagsläget fnns det en osäkerhet kring när en elhand-
larcentrisk modell kommer införas. Det tidigare målet 
om att införa modellen till 2021 har reviderats och det 
senaste beskedet är att det nu ska genomföras 2024. 
Den nya modellen kommer påverka hela branschen 
och innebära att vi, liksom andra elnätsbolag, kommer 
ha betydligt mindre kundkontakt när det gäller frågor 
som berör eldistribution. Istället är det främst elhan-
delsbolagen som ska hantera kundadministrationen i 
den föreslagna modellen. Men det fnns en del oklar-

heter som behöver klargöras innan marknadsmodellen 
ska införas. 

Hållbarhetsredovisning  
Bolaget arbetar aktivt och fokuserat med hållbarhetsre-
laterade frågor som bland annat omfattar följande 
rubriker: 

Arbetsmiljö  
Arbetsmiljön är en fortsatt viktig och högt prioriterad 
fråga där säkerhetsrutiner repeteras och nödvändig 
utbildning tillhandahålls. Naturligtvis som en följd av 
att många av medarbetarnas dagliga arbetsplats är i 
anslutning till el. Men under 2020 har det omfattande 
distansarbetet, som konsekvens av Coronaepidemien, 
också fört med sig nya krav på omprövning, fexibilitet 
och nytänkande för att bibehålla bra arbetsmiljövillkor. 

Eventuella olyckor, tillbud och riskobservationer 
rapporteras och följs som tidigare upp i det webbaserade 
tillbuds- och skaderapporteringssystemet för energi-
branschen, ENIA. En medarbetarenkät genomförs 
årligen, som ett internt uppföljningsverktyg ur ett 
psykosocialt perspektiv. 

Säkerhet 
Den generella hotbilden mot samhällskritisk infra-
struktur gör att vi förstärker våra förebyggande insatser 
inom säkerhetsområdet. Under 2020 har vi ökat antalet 
utbildnings-insatser för våra anställda, vi har fortsatt 
samarbete med centrum för kunskap och säkerhet, 
CKS, i Borås stad och våra säkerhetsrutiner testas 
regelbundet. Vårt fortsatta säkerhetsarbete är viktigt 
och vi ser vikten av att förstärka arbetet ytterligare. 
Målsättningen under 2021 är att bolaget blir certiferat 
enligt standarden ISO 27001. 

Miljöåtgärder  
Vi har återigen certiferats för vårt miljöarbete enligt 
standarden ISO 14001. Det är Sveriges forskningsin-
stitut RISE som genomfört miljörevisionen, som ligger 
till grund för certiferingen. Vi får mycket positiva 
omdömen för vårt sätt att integrera miljöfrågorna i vår 
övergripande verksamhetsplanering och för att de är en 
viktig del i hela vårt arbete. Vi har till exempel bra 
kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på 
våra entreprenörer och leverantörer samt har ett bra 
ledningssystem, som successivt utvecklats och blivit allt 
bättre utnyttjat. 

Bolaget har också monterat laddstolpar vid den egna 
fastigheten Vinrankans parkering, samt försett samtliga 
på fastigheten i sammanhanget möjliga tre tak med 
solpaneler. Den sammanlagda solcellsanläggningen 
producerar omkring 25 procent av vår totala energi-
förbrukning i kontors- och lagerbyggnader på Vinrankan. 
Därutöver går också alla nyanställda en miljöutbildning 
i Borås Stads regi. 

Internkontroll 
Bolaget har genomfört internkontroller genom 
stickprov, kontroll och uppföljningsåtgärder enligt plan. 
Resultatet rapporteras på ordinarie styrelsemötet i 
månadsskiftet februari/mars följande år, det vill säga 
2021. 

Ekonomi 
Omsättning och resultat 
Omsättningen 2020 uppgick till 293,5 mnkr (292,6 
mnkr) medan rörelseresultatet före fnansiella poster var 
76,2 mnkr (51,3). Det starka resultatet, trots en sänkning 
av tarifer för eldistribution med ca 5% fr.o.m. april, 
förklaras till stor del av en vitesintäkt på 6,1 mnkr, plus 
något högre överuttags- och anslutningsavgiftsintäkter, 
ca 4,0 mnkr sammantaget, vid afärsområde Elnät resp. 
afärsområde Stadsnät. Därtill kommer också en 
kostnadsbesparing pga. att två befattningar varit vakanta 
större delen av året och lägre kapitalkostnader än 
beräknat pga. i tid förskjutna nyanläggningsprojekt, samt 
en i övrigt något gynnsam kostnadsutveckling. Energi-
omsättningen 2020 uppgick till 575 mWh (604 mWh), 
varav förluster 18,9 mWh (18,9 mWh). 

Investeringar 
Investeringsutgifterna i bolaget minskade 2020 till en 
lägre nivå än föregående år och uppgick till 103,1 mnkr 
(246,7). Förklaringen är främst att 2019 års investe-
ringsutgifter omfattade både en ny mottagningsstation 
i Kyllared respektive ett nytt datacenter i Viared. Av 
årets investeringsmedel fördelades 71,6 mnkr (174,2 
mnkr) på afärsområde Elnät och 31,5 mnkr (72,5 
mnkr) på afärsområde Stadsnät. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat på 0 kronor till-
sammans med balanserat resultat på 0 kronor, totalt 
0 kronor, överförs i ny räkning. Koncernbidrag har 
lämnats med 42,0 mnkr till moderbolaget Borås 
Stadshus AB, org.nr 556547–5646, enligt beslut av 
moderbolaget. Beträfande företagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och 
balansräkningar, rapporter över förändringar i eget 
kapital, kassafödesanalyser samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 



EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges. 

Övriga nyckeltal 

Omsättning per anställd 

Rörelsemarginal, % 

Resultatmarginal, % 

1) 

2) 

3 664 

26,0 

23,3 

3 569 

17,5 

14,9 

3 321 

24,3 

21,5 

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 5,2 3,7 5,4 

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 22,0 14,0 19,8 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 9,4 6,9 10,9 

Kassalikviditet, % 6) 27 35 41 

Soliditet, % 7) 25,1 23,5 26,8 

Eget kapital av omsättningen, % 8) 125,9 119,0 125,3 

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr 9) 0,20 0,20 0,21 

Räntetäckningsgrad, ggr 10) -9,5 -6,4 -8,7 

Skuldränta, % 11) -0,7 -0,7 -0,8 

Skuldsättningsgrad, % 12) 300 327 273 

Resultaträkning 

Omsättning 293 120 292 635 285 645 

Resultat före dispositioner och skatt 68 359 43 556 61 507 

Årets resultat 0 0 0 

Balansräkning 

Balansomslutning 1 470 581 1 479 496 1 336 770 

Obeskattade reserver 380 480 354 139 369 230 

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 

2020 2019 2018 

 

 

   
        

   
        

 
        

 

 

 

  

 

 

  

       

RESULTATRÄKNING  
Belopp i tusental kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning not 1 277 332 281 736 

Förändring pågående arbete 409 83 

Aktiverat arbete för egen räkning 

Övriga rörelseintäkter not 2 

13 166 

15 788 

12 395 

10 899 

Summa 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

306 695 305 113 

not 3 

not 4 

-52 925 

-43 177 

-56 221 

-54 094 

-40 789 

-57 512 

not 5 -78 157 -101 370 

Summa -230 480 -253 765 

Rörelseresultat 76 215 51 348 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 184 200 

Räntekostnader not 6 -8 040 -7 992 

Resultat efter finansiella poster not 7 68 359 43 556 

Bokslutsdispositioner 

Förändring avskrivningar utöver plan -26 342 15 091 

Lämnat koncernbidrag -42 000 -58 613 

Resultat före skatt 17 

Skatt på årets resultat not 8 -17 -34 

Årets resultat 0 

34 

0 

2020 2019 

BORÅS ELNÄT BORÅS ELNÄT 22 23 

DEFINITIONER 
1) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. 

2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen. 

3) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet av ingående 

och utgående balansomslutning. 
4) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittet av ingående och utgående balans 

för summa eget kapital plus 78.6 % av de obeskattade reserverna. 

5) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i procent av genomsnittet för summan. 
av ingående och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder. 

6) Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 

7) Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 

8) Eget kapital plus 78.6 % av obeskattade reserver i procent av omsättningen. 

9) Omsättning dividerad med balansomslutningen. 

10) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella kostnader i förhållande till de finansiella kostnaderna. 

11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 21.4 % av de obeskattade reserverna. 

12) Summa skulder plus 21.4 % uppskjuten skatteskuld av obeskattade reserver i förhållande till eget kapital plus 

78.6 % av de obeskattade reserverna 



BALANSRÄKNING  
Belopp i tusental kronor. 

 

  

 

 

 

TILLGÅNGAR 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Nyttjanderätt not 9 470 783 

Aktiverade utgifter för dataprogram not 10 2 4 

Summa 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 

Tekniska anläggningar och maskiner 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pågående nyanläggningar 

472 787 

not 11 

not 12 

not 13 

not 14 

54 645 

1 334 678 

3 269 

23 180 

55 991 

1 242 033 

3 669 

88 816 

Summa 1 415 772 1 390 509 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar intresseföretag not 15 142 142 

Summa 142 142 

Summa anläggningstillgångar 1 416 386 1 391 438 

Omsättningstillgångar 

Råvaror och förnödenheter 2 912 2 596 

Pågående arbeten 997 588 

Summa 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar hos koncernföretag 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

3 909 3 184 

not 16 30 189 61 895 

2 306 5 786 

not 17 839 614 

not 18 16 952 16 579 

Summa 50 286 84 874 

Summa omsättningstillgångar 54 195 88 058 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 470 581 1 479 496 

  

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 20 000 20 000 

Reservfond 50 000 50 000 

Summa 70 000 70 000 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa not 19 0 0 

Summa eget kapital 70 000 70 000 

Obeskattade reserver not 20 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 380 480 354 139 

Summa 380 480 354 139 

Långfristiga skulder 

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 120 000 155 000 

Checkräkningskredit, Koncernkonto not 21 705 233 652 541 

Summa 825 233 807 541 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 12 520 23 647 

Skuld till Borås Stadskoncern 55 562 64 220 

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 35 000 50 000 

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 46 799 70 270 

Energiskatt, Kunddebiterad 30 996 32 549 

Övriga skulder 2 760 1 054 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 22 11 231 6 076 

Summa 194 868 247 816 

Summa eget kapital och skulder 1 470 581 1 479 496 

BORÅS ELNÄT BORÅS ELNÄT 24 25 



KASSAFLÖDESANALYS  
Belopp i tusental kronor. 

 

 

2020 2019 

Löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Avskrivningar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Betald skatt 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 

76 215 

184 

-8 040 

78 157 

146 516 

-17 

146 499 

51 348 

200 

-7 992 

101 370 

144 926 

-34 

144 892 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten -409 -83 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager 34 272 2 643 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -37 949 30 213 

Summa -4 086 32 773 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 142 413 177 665 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -103 105 -246 656 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Amortering 

Förändring av checkräkningskredit 

Lämnat koncernbidrag 

-103 105 

-50 000 

52 692 

-42 000 

-246 656 

-50 000 

177 604 

-58 613 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39 308 68 991 

Årets kassaflöde 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 

Likvida medel vid årets slut 0 0 

Tillägssupplysningar 

Likvida medel 

Betald ränta -7 901 -7 853 

Upplupen ränta -139 -139 

Erhållen ränta 184 200 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  
Belopp i tusental kronor. 

BORÅS ELNÄT BORÅS ELNÄT 26 27 

 
    

Aktiekaptial Reservfond Balanseratresultat Totalt  Åretsresultat 

IB 2019-01-01 20 000 50 000 0 70 000 0 

Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

UB 2019-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0 

Överföring resultat f.g. år 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

UB 2020-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0 

Antalet aktier uppgår till 200 st. med kvotvärdet 100 000 kr. 



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). Kassaflödesanalys  
har upprättats genom indirekt metod. 

Säkringsredovisning 
Bolaget tillämpar reglerna för säkringsredovisning i  
enlighet med K3 kapitel 11 med avseende på säkring  
av ränterisk. För att uppfylla kraven på säkringsredo-
visning krävs att det finns en tydlig koppling mellan  
säkringsinstrumentet och den säkrade posten och att  
säkringen effektivt säkrar risken för förändringar i fram-
tida räntebetalningar på lån till rörlig ränta. Vinster  
och förluster avseende säkringsinstrument redovisas  
vid samma tidpunkt som vinster och förluster på de  
poster som säkrats. Säkringsredovisningen upphör när  
säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses  
in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för  
säkringsredovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden  
efter avdrag för värdeminskning i form av avskrivning-
ar enligt plan. Nedskrivning av anskaffningsvärde sker  
vid bestående värdenedgång. Avskrivningstiderna,  
som beräknas återspegla tillgångarnas nyttjandeperi-
od, är följande: 

Immateriella anläggningstillgångar  
• Aktiverade utgifter för dataprogram  5 år 
• Nyttjanderätt, Kommunikationsledning   

(optofiber) enligt 20-årsavtal  20 år  

• Materiella anläggningstillgångar  
• Byggnader och dess komponenter  20 - 50 år 
• Mottagningsstationers ställverk  25 år 
• Fördelningsstationer  25 år 
• Nätstationer  25 år 
• Hög- och lågspänningsledningar  35 år 
• Driftkontrollsystem  10 år 
• Reservkraftverk  10 år 
• Verktyg och inventarier  3 - 10 år 
• Optofibernät  20 år 
• Datorutrustning och aktiva komponenter  3 - 5 år 

Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda  
skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkning-
en som bokslutsdisposition och i balansräkningen som  
ackumulerade avskrivningar utöver plan. Anskaff-
ningar av enskilda maskiner och inventarier, vars  
anskaffningsvärde understiger 20 kkr, kostnadsförs i sin  
helhet anskaffningsåret. Bolagets Varu-/Materiallager  
värderas till återanskaffningsvärdet, med avdrag för  
eventuell inkurans. 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Eget arbete på egna anläggningar prissätts till de 
sammanlagda utgifterna för personal och utgifterna  
för de övriga interna resurser som erfordras för att 
bedriva arbetet. 

Pågående arbeten 
Pågående arbeten värderas till nedlagda direkta  
utgifter. Av försiktighetsskäl resultatavräknas inte  
pågående arbeten på balansdagen utan först när de  
färdigställs. Posten avser externa kunder. 

Fordringar 
Fordringarna upptas till de belopp varmed de be-
räknas inflyta. Några fordringar och skulder i utländsk  
valuta finns inte. Reservering av osäkra fordringar sker  
när de är förfallna med mer än tre månader. 
Bolagets kundfordringar omfattar samfakturering  
med Borås Elhandel AB. Samfaktureringen regleras  
månadsvis och eventuella kundförluster räknas då av  
från Borås Elhandels överförda tillgodohavande. 
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffnings-
värden.

Intäkter  
Försäljning av eldistribution och kommunikationsnät-
tjänster redovisas som intäkt vid leveranstidpunkt. 
Utförda entreprenader intäktsredovisas vid färdigstäl-
landet. Försäljning redovisas netto efter moms. Anslut-
ningsavgifter för eldistribution respektive kommunika-
tionsnätstjänster redovisas som intäkt till den del som  
intäkten inte täcker framtida åtaganden. 
  
Övriga intäkter redovisas enligt följande: 
• Andra avgifter och ersättningar - i enlighet med den 

aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd 
• Hyresintäkter - I den period uthyrningen avser
• Ränteintäkter - i enlighet med effektiv avkastning  

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter i FoU-projekt som drivs i egen regi eller   
gemensamt via branschföreningen kostnadsförs  
löpande. 

Koncernuppgifter 
Borås Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Borås  
Stadshus AB, org nr 556547-5646, med säte i Borås.  
Moderbolaget ägs av Borås Stad. 

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala  
intäkter avser värdemässigt 4,0 % av inköpen och  
6,6 % av intäkterna andra företag inom den koncern  
där Borås Stadshus AB är moderbolag. 
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NOTER 
Belopp i tusental kronor. 

1. NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2020 2019

Affärsområde ELNÄT 205 991 216 860 

 Varav anslutningsavgifter 7 529 9 438 

Affärsområde STADSNÄT 71 341 64 876 

 Varav anslutningsavgifter 9 464 5 697

Summa 277 332 281 736 

2. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2020 2019 

Vitesintäkt 6 090 0

IT- & Faktureringstjänster 5 737 5 773 

Kundadministrativa avgifter 1 766 2 002 

Övriga kundfakturerade tjänster 700 1 519 

Hyresintäkter 718 708 

Övrigt 703 640 

Uthyrning av utrustning 74 257 

Summa 15 788 10 899

3. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2020 2019 

Arvode till revisorer 359 254 

 Varav revisionsuppdrag 253 203

Varav EY 157 134

Varav Rise 44 23 

 Varav Borås Stad 52 46 

Varav skatterådgivning 25 23

Varav EY 25 23 

4. PERSONALKOSTNADER 2020 2019 

Medelantalet anställda 80 82

 Varav kvinnor 22 20 

Antal ordinarie styrelseledamöter 9 9 

 Varav kvinnor 3 3 

Antal styrelsesuppleanter 9 9

 Varav kvinnor 3 2 

Antal kvinnor i Företagsledningen 2 2 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2020 2019 

Styrelse och VD 

Löner och andra ersättningar 1 362 1 367 

Sociala kostnader 679 636 

 Varav pensionskostnader 261 221

Summa 2 041 2 003 



Övriga anställda 2020 2019 

Löner och andra ersättningar 37 816 37 604 

Sociala kostnader 14 681 15 962

 Varav pensionskostnader 2 965 3 181 

Summa 52 497 53 566 

Samtliga 

Löner och andra ersättningar 39 178 38 971 

Sociala kostnader 15 360 16 598

 Varav pensionskostnader 3 226 3 402 

Summa 54 538 55 569 

Enligt VD:s anställningsavtal utgår, vid uppsägning från bolagets sida, sex månaders uppsägningstid. VD tillförsäkras   
tjänstepensionsrätt och trygghetsförsäkringar enligt samma regler och villkor som tillämpas för övriga anställda. 

2020 

314 

1 

3 611 

71 719 

0 

2 512 

78 157 

 

5. AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2019 

Nyttjanderätt 

Aktiverade utgifter för dataprogram 

Byggnader och Mark 

Tekniska anläggningar och maskiner

 Varav engångsnedskrivning av bolagets optofibernät 

Inventarier, verktyg och installationer 

314 

141 

3 565 

92 462 

25 000 

4 888 

Summa 101 370 

2020 

4 080 

3 960 

8 040 

6. RÄNTEKOSTNADER 2019 

Räntekostnader, Borås Stad 4 515 

Övrigt 3 477 

Summa 7 992 

2020 

66 320 

2 039 

68 359 

7. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER PER AFFÄRSOMRÅDE 2019 

Affärsområde ELNÄT 72 118 

Affärsområde STADSNÄT -28 562 

Summa 43 556 

2020 

17 

0 

17 

8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2019 

Aktuell skatt 34 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 

Summa redovisad skatt 34 

100 % 

17 

-4 

Genomsnittlig effektiv skattesats 100 % 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 34 

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 %): -7 

-13 

-17 

-100 % 

Skatteeffekt av:

 Övriga ej avdragsgilla kostnader -27 

Redovisad skatt -34 

Effektiv skattesats -100 % 

9. NYTTJANDERÄTT 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början och slut 6 276 6 276 

Summa 6 276 6 276 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Årets avskrivningar enligt plan 

-5 493 

-314 

-5 179 

-314 

Summa -5 807 -5 493 

Redovisat värde vid periodens slut 469 783 

10. AKTIVERADE UTGIFTER FÖR DATAPROGRAM 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början och slut 7 670 7 670 

Summa 7 670 7 670 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Årets avskrivningar enligt plan 

-7 666 

-1 

-7 525 

-141 

Summa -7 667 -7 666 

Redovisat värde vid periodens slut 3 4 
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11. BYGGNADER OCH MARK 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 79 206 79 137 

Nyanskaffningar 2 264 69 

Summa 81 470 79 206 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -23 215 -19 650 

Årets avskrivningar enligt plan -3 610 -3 565 

Summa -26 825 -23 215 

Redovisat värde vid periodens slut 54 645 55 991 

12. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR OCH MASKINER 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 2 026 820 1 827 556 

Nyanskaffningar 164 364 199 264 

Summa 2 191 184 2 026 820 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -784 787 -692 325 

Årets avskrivningar enligt plan -71 719 -92 462 

Summa -856 506 -784 787 

Redovisat värde vid periodens slut 1 334 678 1 242 033 



2020-12-31 

82 169 

2 113 

84 282 

-78 500 

-2 512 

-81 012 

3 270 

13. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 80 324 

Nyanskaffningar 1 845 

Summa 82 169 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -73 612 

Årets avskrivningar enligt plan -4 888 

Summa -78 500 

Redovisat värde vid periodens slut 3 669 

2020-12-31 

88 816 

9 343 

-74 979 

14. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2019-12-31 

Vid årets början 43 338 

Nyanläggning 48 740 

Aktiverat -3 262 

23 180 Summa 88 816 

2020-12-31 

142 

142 

    

  

15. ANDELAR INTRESSEFÖRETAG 2019-12-31 

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB 142 

vilket har sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län 

Summa 142 

2020-12-31 

8 333 

21 856 

30 189 

16. KUNDFORDRINGAR 2019-12-31 

För Borås Elhandel AB genom samdebitering 26 357 

Borås Elnät AB 35 538 

Summa 61 895 

2020-12-31 

294 

545 

839 

17. ÖVRIGA FORDRINGAR 2019-12-31 

Skattefordran 0 

Överskott, SPP Pension & Försäkring 614 

Summa 614 

2020-12-31 

14 977 

542 

1 433 

16 952 

18. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2019-12-31 

Upplupna nätavgifter, Aff. Omr. ELNÄT 14 803 

Förutbetalda leverantörsfakturor 1 282 

Övrigt 494 

Summa 16 579 

2020-12-31 

0 

0 

0 

19. VINSTDISPOSITION 2019-12-31 

Balanserat resultat 0 

Årets resultat balanseras i ny räkning på styrelsens förslag 0 

Summa 0 

20. OBESKATTADE RESERVER 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: 

Anläggningstillgångar 

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld (Redovisas ej i BR) 

380 480 

78 379 

354 139 

72 953 
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21. CHECKRÄKNINGSKREDIT 2020-12-31 2019-12-31 

Beviljad kreditlimit 1 200 000 1 000 000 

Outnyttjad kredit -339 767 -142 459 

Utnyttjat belopp 860 233 652 541 

SÄKRINGSREDOVISNING 
Bolagets finasiering har t.o.m. 2017-02-23 helt och hållet skett genom nyttjande av en kredit kopplad till ett  
underkonto i Borås stads koncernkonto och till en rörlig ränta (Stibor 3m och marknadsmässig marginal).  
Borås Kommun har därefter övertagit räntebindningsansvaret, vilket innebär att att de av bolaget ingångna  
räntebindningarna, ränteswappar till ett nominellt värde om 155 000 tkr, får löpa ut. För att särskilja den utlånade  
volym som säkrats av bolaget har reverser skapats med samma nominella belopp, ränteomsättning, räntebas  
och slutförfallodagar. Den återstående volymen lånas ut via koncernkontot till en ränta som består av Borås  
Stads upplåningskostnad inklusive räntebindning samt en marknadsmässig avgift och blir därmed inte föremål  
för säkringsredovisning i bolaget. Borås Elnät AB uppfyller i övrigt kraven för säkringsredovining och ingen  
marknadsvärdering bokförs i RR elle BR. Räntekuppongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen  
som en del av bolagets räntekostnader.  
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22. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2019-12-31 

Upplupna löne- och pensionskostnader 3 071 

Arbetsgivaravgifter 1 963 

Förutbetalda intäkter 730 

Upplupen fastighetsskatt 278 

Upplupen inkomstskatt 34 

Övrigt 

Summa 6 076 

2020-12-31 

3 922 

2 206 

4 808 

278 

17 

11 231 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Borås Elnät AB, org.nr 556527 - 5582  

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Elnät 
AB för räkenskapsåret 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Borås Elnät AB:s fnansiella 
ställning per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av dess 
fnansiella resultat och kassaföde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Borås Elnät AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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

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

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

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

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen.  Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
fnns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det fnns en väsentlig osäkerhetsfaktor,  
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckli-
ga, modifera uttalandet om årsredovisningen.  Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den.  Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identiferat. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Borås Elnät AB för räkenskapsåret 2020 samt av 
förslaget till dispositioner beträfande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göteborg den / 2021 

Ernst & Young AB  

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Ledning 

Rickard Bern VD (till mitten av december 2020). Stefan Claesson, Affärsområdeschef Elnät. Jeanette Jonsson, Kundtjänst-
chef. Kenneth Helin, Ekonomichef. Åsa Hilmersson, Personalchef, Magnus Larsson, Affärsområdeschef Stadsnät. 

Styrelse 

 Sören Björklund (S) 
Ordförande 

 Marie Fridén (M) 
Vice ordförande 

 Anki Amneskog (S) 
Ordinarie ledamot 

 Anne Sandberg (S) 
Ordinarie ledamot 

 Harald Finlöf (KD) 
Ordinarie ledamot 

 Kristian Silbvers (SD) 
Ordinarie ledamot 

 Pavle Velcov (S) 
Ordinarie ledamot 

 Björn Malmqvist (SD) 
Ersättare 

 Cathrine Jansson (S) 
Ersättare 

 
 

Maria Hellsten 
Davidsson(KD) 
Ersättare 

 Monica Magnusson (M) 
Ersättare 

 icolas Mallek (S) 
rsättare 

N
E

 Pentti Lindberg (S) 
Ersättare 

 Thomas Lantz (L) 
Ersättare 

 Björn Hjelm
SEKO

 Daniel Brink 
SEKO 

 Ola Ståhl 
Vision 

 Tommy Andersson 
Vision 
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Distributionselektrikerna Lars-Erik Johansson 
och Tim Magnusson arbetar med att skarva 
ihop elkablar vid Dammkullevägen i Brämhult. 
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