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V D  H A R  O R D E T  

Affärsplanen styr oss mot
ständig utveckling 

Tänk att varje dag få gå till jobbet och veta att det du gör är 
viktigt på riktigt! Det är nämligen så vi har det. Våra nät för el 
och datakommunikation (fiber) är oerhört viktiga för vårt mo-
derna samhälle och för att vi alla ska kunna leva ett modernt 
liv. Och betydelsen av el och datakommunikation i vårt sam-
hälle kommer bara att öka i framtiden. 

De festa bedömare världen över tror att elens andel av 
den totala energianvändningen kommer att öka och en 
fortsatt elektrifering gynnar både miljön och industrin. 
Elen kommer inte minst behövas i elektriferingen av 
transportsektorn och industrin, för att få bort utsläpp 
av fossila bränslen. 

- Elen är helt enkelt nyckeln till vår omställning och 
en hållbar framtid. Att vi även har ett bra nät för data-
kommunikation, med tillräcklig kapacitet för de behov 
som fnns, är oerhört viktigt i vårt moderna samhälle, 
säger vår VD, Lars Hedendahl. 

Behovet av bra uppkoppling via våra nät ökar hela 
tiden för till exempel distansarbete eller digitala möten 
och event. Vi bidrar till att minska onödiga transporter 
och spara på våra resurser. 

Betydelsen av el och data-
kommunikation i vårt samhälle ”kommer bara öka i framtiden. 

Affärsplan styr mot ständig utveckling 
Under hösten har vi arbetat med en afärsplan för 
kommande tre år. Det är vårt sätt att bli bättre på att 
fånga in omvärldens krav och det som påverkar oss, för 
att veta vilka steg vi behöver ta framåt och vilka mål 
vi ska sträva mot. I planen har vi tagit fram tio över-
gripande bolagsmål, varav ökad försäljning, efektiva 
investeringar och en större andel nöjda kunder och 
medarbetare är några av dem. 

- Det här är ett sätt att ge medarbetare och chefer en 
riktning att sträva mot för att ständigt utveckla vår 
verksamhet. Genom att styra mot dessa mål säkerställer 
vi att verksamheten fungerar väl och utvecklas i tiden, 
samtidigt som det ger nöjda kunder, medarbetare och 
ägare. 

Under 2022 fortsätter arbetet med afärsplanen på 
varje avdelning, där medarbetarna är viktiga för att ta 
fram de bästa och mest efektiva aktiviteterna för att nå 
målen. 

Vi har med oss miljön i vårt arbete 
Vi är certiferade för vårt miljöarbete enligt standar-
den ISO 14001. Miljöfrågorna är en viktig del i allt 
vårt arbete och vi jobbar med att integrera dem i vår 
övergripande planering. I vår afärsplan har vi målet att 
minska vår klimatpåverkan och bli fossilfria i vår egen 
verksamhet. 

- Vi ska jobba med att säkerställa att det vi köper och 
de entreprenader vi gör ska vara så klimatneutrala som 
det går. Vi ska också succesivt byta ut alla arbetsfordon 
till elbilar, samt sätta upp fer solcellspaneler på våra 
kontorsbyggnader. 

Informationssäkerhet allt viktigare när 
hoten ökar 
Ju mer digitaliserade vi blir desto viktigare blir det att 
vi kan skydda oss mot allt fer försök till intrång och 
attacker för att komma åt vår viktiga infrastruktur och 
information. Under 2021 har vi utbildat våra medar-
betare i digital säkerhet och vi har fortsatt samarbetet 
med centrum för kunskap och säkerhet, CKS, i Borås 
stad. Vi har också inlett ett säkerhetsarbete på hela 
bolaget med målet att under 2023 bli certiferade enligt 
standarden ISO 27001. 

Insatser för bättre extern kommunikation 
I våras lanserade vi vår nya externa webbplats, 
boraselnat.se, som innehåller information kring vår 
elnätsverksamhet samt bolaget i stort. Den nya webben 
är bättre anpassad för våra kunder, till exempel med en 
ny modern layout med nya färger och typsnitt, bättre 
struktur, enklare språk och beskrivningar i steg-för-
steg. Den är även byggd så att den följer kraven i den 

https://boraselnat.se
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nya lagen om tillgänglighet till digital ofentlig service. 

Vi har också uppgraderat vår webbtjänst, mina sidor, 
med fera nya smarta funktioner och ett nytt grafskt 
utseende. 

- Mina sidor har en koppling till de nya elmätare som 
vi installerar hos våra kunder, där de kan följa sin el-
förbrukning i olika diagram och tabeller och göra egna 
förbrukningsrapporter. Det har gjort att vi tagit bort 
vår app, som istället ersatts av mina sidor. 

Under året har vi utvecklat vårt arbete i sociala medier. 
Genom att planera och kontinuerligt publicera infor-
mation i våra kanaler har vi ökat både engagemang, 
följare och spridning, så att vi når ut till fer med våra 
inlägg. 

Ny mötesstruktur för bättre intern kom-
munikation 
Under hösten har vi infört en ny mötesstruktur för 
våra interna informationsmöten. Vi har bland annat 
fördubblat antalet digitala stormöten, där VD och 
ledningsgrupp informerar om det som är på agendan i 
bolaget och i styrelsen. 

- Ambitionen har varit att ge våra medarbetare en 
snabbare, rakare och mer likvärdig information. De 
reaktioner vi fått är att man tycker att det är bra och 
rapp information. 

Utifrån resultaten i medarbetarenkäten har vi även in-
lett ett arbete kring ledarskap och hur det ska se ut för 
att möta framtiden och knyta an till bolagets värdeord. 

Coronapandemin har fortsatt påverka 
Coronapandemin har fortsatt att påverka oss under 
2021. Under hösten hade vi en plan för att succesivt 
återgå till en normal arbetsvardag. Men när smittsprid-
ningen ökade igen, har vi fått återgå till fortsatt dis-
tansarbete och minimibemanning i våra arbetslokaler. 

- Tack vare våra lojala, kunniga och lösningsorienterade 
medarbetare har vi kunnat hantera pandemins påver-
kan på vår verksamhet på ett väldigt bra sätt. Vi har 
fortsatt leverera våra tjänster med samma kvalitet och 
värde som tidigare. 

Reflektioner 2021 

Till sist vill jag säga att det är en fantastisk känsla att 
få vara en så stor och viktig del av utvecklingen i Borås 
stad. 

- Vårt fbernät och den digitalisering det medger är 
många gånger grunden till både utveckling av nya 
tjänster och omställning till en mer hållbar omvärld, 
samtidigt som vårt elnät levererar den helt nödvändiga 
förnybara energin som krävs för att ställa om de sekto-
rer som idag använder fossila bränslen. 

Lars Hedendahl 
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  

Nytt corenät för starkare nät 
med högre kapacitet 

Vi har fortsatt vårt arbete med att bygga ut vårt fibernät i flera 
områden på landsbygden utanför Borås. Vi har bytt ut vårt 
corenät för ett starkare och snabbare nät och tagit plats som 
en viktig inspiratör och kunskapsspridare kring den nya tekni-
kens möjligheter. Det är de största projekten som affärsområ-
de Stadsnät jobbat med under 2021. 

Vi har bytt kärnan i vårt nät 
Under hösten och vintern har vi bytt kärnan i vårt 
fbernät, det som kallas corenät.  Vi har bytt ut våra 
routrar till den senaste utrustningen och utökat antalet 
länkar däremellan, för en ökad kapacitet i nätet. De 
senaste åren har vi sett en explosionsartad ökning av 
rörlig bild och streamad TV, vilket ökat lasten i nätet 
och gjort att vi bytt och stärkt vårt corenät.  

- Nu har vi skapat vi förutsättningar för att inte få 
problem i nätet längre fram och vi gör det även möjligt 
för ännu snabbare tjänster, som till exempel mer hög-
upplösta TV-tjänster.  Vi vill ligga i framkant med ny 
teknik för att kunna klara av ett ökat antal kunder och 
ökad trafk i nätet, säger Magnus Larsson, afärsområ-
deschef för Stadsnät. 

Vi bygger ut fibernätet i flera områden 
utanför Borås 
Vi har fått statligt stöd från Post- och Telestyrelsen,  
PTS, för att kunna bygga ut vårt fbernät i fera områ-
den på landsb

”
ygden utanför Borås.  

Detta är oerhört viktigt för oss 
som kommunalt bolag, efter-
som vi känner ett ansvar för de 
landsbygdsområden som  
hamnat mellan olika fibernät... 

Under 2021 startade vi arbetet i Aplared och därefter 
följer områden i Målsryd, Dalsjöfors, Brämhult och 



7 Borås Elnät

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi har hållit föreläsningar om 
framtidens teknik för stadens 
förvaltningar och bolag.

Tosseryd. Totalt är det cirka 300 hushåll som berörs 
och arbetet beräknas vara klart under 2023. 

- Detta är oerhört viktigt för oss som kommunalt bo-
lag, eftersom vi känner ett ansvar för de landsbygdsom-
råden som hamnat mellan olika fbernät, som byggts av
fberföreningar eller andra nätägare. Vi är både stolta
och glada över att vi kan ge dessa områden tillgång till
fber.

I slutet av 2021 fck vi även besked att vi även får 
statligt stöd för att bygga ut nätet i Viared. 
Vi kommer göra det möjligt för 41 fast-
igheter längs Hälasjövägen att få till-
gång till fber med snabb hastighet. 

Vi inspirerar kring den nya 
tekniken 
Vi har jobbat för att ta rollen som 
inspiratör och kunskapsspridare 
kring möjligheterna med ny tek-
nik, som internet of Tings (IoT), 
Lorawan och 5G. Under hösten har vi 
hållit föreläsningar och haft möten med 
fera förvaltningar och bolag i staden, för att 
visa hur den nya tekniken kan bidra till att förenkla 
och efektivisera, både i en verksamhet och för medar-
betare. 

- Vi har visat att vi vill vara den självklara samarbets-
parten i dessa frågor och det har lett till fera samar-
beten som börjar ta form, för att utveckla Borås till en
smartare stad.

Vi och vår samarbetspartner Netmore bygger succesivt 
ut ett Lorawannät, med nära full täckning i Borås 
innerstad och cirka 60 procents täckning i kommunen. 

Genom sensorer som kopplas till vårt nät går det att 
till exempel mäta fukt för att förhindra fuktskador, 
fyllnadsgrad i olika kärl eller se hur många besökare 
det fnns på en viss plats vid en viss tid. Med den nya 
tekniken är möjligheterna oändliga. 

Ökad efterfrågan på olika anslutningar 
När digitaliseringen tagit stora kliv framåt, delvis i 
spåren av Coronapandemin, har säkerheten blivit allt 

viktigare. När det gäller både drift- och datasä-
kerhet spelar vi en alltmer rådgivande roll 

för våra kunder. 

- Vi märker av en fortsatt hög
efterfrågan, framförallt hos
företagskunder, på redundanta
lösningar som gör att kunderna
har fera uppkopplingar och
backuper, för att säkra sin data.

Vi ser också ett växande intresse
för att fytta sin teknik till vårt

nya moderna datacenter i Viared, 
som har en mycket hög säkerhet och är 

utrustat med den senaste tekniken. I spåren 
av Coronapandemin har även efterfrågan på fberan-
slutningar ökat, på grund av ett utbrett distansarbete. 
Vi har under året anslutit över 500 lägenheter. Vi har 
också genom Netwest skrivit avtal med fera operatörer 
för att ansluta vårt fbernät till 5G-master och den nya 
5G-tekniken. 

Fler viktiga affärer 
Vi är väldigt glada över att vi får fortsätta att leverera 
öppet stadsnät till fera bostadsbolag. De är viktiga 
kunder för oss och vi är väldigt nöjda med att vi kan 
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fortsätta utveckla vårt samarbete. stadsnät och hitta samarbetsformer. 

Vi har även lagt ner mycket tid på att utveckla order- - Vi har lagt fokus på att synliggöra våra anslutnings-
systemet Cesar2, som är ett system där alla operatörer punkter, vilket gör att operatörerna kan se dem och 
kan gå in och se om det går att köpa en förbindelse på be om kostnadsförslag på anslutningar när det gäller 
en viss adress. Systemet, som Svenska Stadsnätsför- kapacitetstjänster och svartfber. Vi ser att det kan leda 
eningen tagit fram, gör det enklare att välja oss som till fer anslutningar och fer afärer framöver. 

TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANSLUTNINGAR 
Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag)

Bahnhof IP-Only Networks Pulsen 

Bitcom Iver Tele2 

Bredband2 Junet Telenor 

Evry Mediateknik Telia 

Front NETatONCE Thing 

Gibon Nordlo 

Grandin ITC PCL Data 

Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat)

Allente Intertain 

Bahnhof IP Sweden 

Bredband2 Junet 

Bitcom Kalejdo Bredband 

Boxer Mediateknik 

COMVIQ MixBox 

NETatONCE 

Ownit 

Telia 

Sappa 

NYCKELTAL STADSNÄTET 2021 2020 2019 2018 2017 
Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) 7 6 6 7 10 

Övriga tjänsteleverantörer (företag) 12 14 13 15 17 

Tjänsteleverantörer (privat) 16 19 19 19 21 

CORE noder 9 10 9 9 9 

Förlagd fiberkabel (km) 1 689 1 652 1 535 1 492 1 440 

Anslutna till öppna stadsnät 17 031 16 328 15 610 14 741 14 083 

703 
nya anslutningar 

i det öppna stadsnätet 
Under 2021 ökade antalet anslut-
ningar med 703 jämfört med 2020 

Det är 37 kilometer mer än 2020 

1689 km 
förlagd fiberkabel
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Vi gräver för att lägga ner kanalisation 
för fiber i Aplared.
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A F F Ä R S O M R Å D E  E L N Ä T  

Nästan alla nya elmätare 
på plats hos våra kunder 

Vi har infört ett nytt mätsystem och bytt ut merparten av elmätare hos 
våra kunder i vårt stora mätarbytesprojekt. Vi har startat arbetet för att 
stärka nätet med två nya mottagningsstationer och vi håller på att kart-
lägga effektutvecklingen i vårt nätområde. Det är de största projekten 
som affärsområde Elnät jobbat med under 2021. 

Merparten mätare bytta i vårt mätarby-
tesprojekt 
Under året har vi bytt ut huvuddelen av alla elmäta-
re hos våra kunder i vårt stora mätarbytesprojekt 
FRAMM. Det handlar om närmare 42 000 mätare hos 
privatkunder i villor och lägenheter.  Sammanlagt ska 
44 000 elmätare bytas ut och ny teknik installeras och 
integreras för att samla in mätvärden, få en efektivare 
eldrift och därmed uppfylla nya hårdare krav från våra 
tillsynsmyndigheter. 

- Projektet har futit på bra, trots vissa förseningar på
grund av Coronapandemin och komponentbristen i
världen. Vi är väldigt nöjda med det nya systemet, som
har en mycket bra insamlingsprestanda av mätvärden,
säger Stefan Claesson, afärsområdeschef Elnät.

Under 2022 och 2023 återstår mätarbyten hos stora 
kunder, som företag, butiker och industrier. 

Nya mottagningsstationer stärker nätet 
Vi är igång med bygget av den nya mottagningsstatio-
nen Sandlid, i västra Borås. Sandlid är den senaste nya 
mottagningsstationen i vårt stora investeringsprojekt 
2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät. 

- Den nya stationen bygger vi intill den gamla, som är
runt 45 år och närmar sig åldersstrecket. Under förra
året gjorde vi alla förberedande markarbeten och i skri-
vande stund pågår formnings- och gjutningsarbeten.

Arbetet kommer pågå fram till sommaren 2023, då 
stationen väntas bli helt klar och inkopplad på nätet. 
Därefter ska vi riva den befntliga ställverksbyggnaden 
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Vi har börjat bygga den 
nya mottagningsstationen 
Sandlid, i västra Borås.

och återställa marken där den stått. 

Vi har även börjat med förberedande markarbeten och 
en upphandling för att bygga ytterligare en ny mottag-
ningsstation, Bäckeskog, i området intill Knalleland.
Den ska ersätta nuvarande stationer på Ålgården och 
Getängen. Vissa delar av nuvarande station på Getäng-
en kommer att leva kvar i tio år till och den kommer 
efterhand att byggas ihop med den nya stationen. 

2022–2024 pågår byggarbetet och framåt hösten 2024 
kommer delar av nuvarande station att rivas. 

Prognos för kommande ef-
fektbehov 
På uppdrag av Borås stad har vi 
under året börjat vi jobba med en 
kapacitetsanalys för att kartlägga 
efektutvecklingen i vårt nätområde 
de närmaste åtta åren, fram till 2030. 
Borås är en stad som hela tiden växer 
med nya invånare och företag och vi 
försöker skapa oss en så tydlig bild som 
möjligt av hur och var denna utveckling 
kommer ske. Det handlar om att titta på var nya 
bostadsområden och industriområden ska byggas, samt 
hur fort omställningen kommer ske kring elbilar och 
elfordon. 

- Det är viktigt att få fram en prognos över utveck-
lingen för att vi ska kunna anpassa våra investeringar
i nätet därefter. Vi tittar på vilka verksamheter som
planeras var och vilken typ av efekt de behöver.

Det som hittills framkommer i analysen är att efekt-
behovet skulle öka med 13 megawatt om 38 procent av 
de befntliga fossildrivna personbilarna i vårt område 
byts ut till laddbara fram till 2030. Det motsvarar un-
gefär efektbehovet för runt 1300 villor eller 26 större 
logistikföretag. Hela analysen ska vara klar under våren 
2022. 

Högt tryck på anslutningar 
Under året har det varit högt tryck på anslutningar. Vi 

har sammanlagt haft 150 anslutningar, varav 
många varit stora industrianslutningar 

med väldigt stora efektbehov, framfö-
rallt i Viaredsområdet. 

Inväntar ny dom kring 
nätregleringen 
Tillsammans med landets elnäts-
bolag har vi överklagat beslutade 

intäktsramar för 2020-2023. I sin 
dom förra året gav förvaltningsrätten 

elnätsbolagen rätt på alla punkter. Rätten 
ansåg att förordningen ska göras om för att 

den strider mot fera lagar. Därefter har Energimark-
nadsinspektionen överklagat och begärt prövnings-
tillstånd i kammarrätten. Det är i nuläget oklart när 
rätten kommer att behandla ärendet, eftersom man vill 
invänta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

- Det här skapar en stor osäkerhet kring hur mycket
intäkter vi som elnätsbolag får ta ut av våra kunder och
för kunderna blir det svårt att förutse sin elnätskostnad.
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Nya mål för att följa upp störningar nadsinspektionen och de visar hur vi ligger till jämfört 

med andra jämförbara elnätsbolag. Vi använder nu ett nytt sätt att mäta och följa upp våra 
elnätstörningar, genom att jämföra genomsnittlig av- - Vi kan se att antalet avbrott blivit färre och att
brottstid och antal avbrott per kund och år. Det är mått avbrottstiden minskat de senaste åren, vilket är positivt 
som alla elnätsbolag rapporterar in till Energimark- för våra kunder! 

Våra montörer gör ett kabelarbete 
på Getängen i Borås. 
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TEKNISKA NYCKELTAL ELNÄT 
Anläggningar 2021 2020 2019 2018 

Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer 

Nätstationer 

Nätstationer installerad trafoeffekt (MVA)* 

Abonnentstationer*** 

Kabelskåp 

Kopplingslådor 

Abonnemang för småskalig produktion LSP 

Abonnemang för mikroproduktion LSP 

Ledningsnät 130 kV (km) 

varav kabel (km) 

Ledningsnät 30 kV (km) 

varav kabel (km) 

Ledningsnät 10 kV (km) 

varav kabel (km) 

Ledningsnät 0,4 kV (km) 

varav kabel (km) 

12 

487 

345 

28 

4424 

121 

70 

265 

57,8 

53,3 

57,0 

57,0 

480 

478 

1038 

1019 

12 

480 

335 

27 

4 405 

125 

60 

185 

57,8 

53,3 

57,0 

57,0 

474 

471 

1033 

1014 

12 

477 

328 

30 

4 368 

128 

56 

125 

46,0 

41,1 

57,0 

57,0 

469 

466 

1025 

1006 

11 

472 

327 

32 

4 346 

134 

29 

77 

39,2 

32,6 

57,6 

57,6 

445 

442 

1013 

993 

Antal kunder** 

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

Anläggningarnas status, medelålder, år 

44 233 

2021 

44 115 

2020 

43 816 

2019 

43 684 

2018 

Mottagnings- och fördelningsstationer 

Nätstationer 

Kabelskåp 

23,1 

21,4 

25,0 

22,1 

20,5 

24,2 

22,3 

20,0 

23,5 

22,6 

19,3 

22,8 

Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten 2021 2020 2019 2018 

Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,969 0,06 0,06 0,06 

Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,35 0,72 0,97 1,19 

Medelavbrottstid aviserat (min) 8,98* 2,68 1,16 1,62 

Medelavbrottstid oaviserat (min) 11,9* 18,3 33,7 28,6 

Oaviserade avbrott i minuter per kund och år Antal oaviserade avbrott per kund och år 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 
40 

28 

34 

18,34 

11,9 

0,91 

1,19 

0,97 

0,72 

0,35 



14 Borås Elnät

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-
- -

2021 i korthet 

 

� Vi har tagit fram en affärsplan, som pekar ut en riktning
att sträva mot för att ständigt utveckla vår verksamhet.

� Vi har bytt cirka 42 000 elmätare i vårt stora mätarbytes- 
projekt där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder.

� Vi har startat bygget av den nya mottagningsstationen
Sandlid, som när den är klar ska försörja cirka 3000
privatkunder och många företag.

� Vi har börjat med förberedande markarbeten och en
upphandling för att bygga ytterligare en ny mottag- 
ningsstation, Bäckeskog, i området intill Knalleland.

� Vi har bytt kärnan i vårt fibernät, det som kallas corenät,
och uppgraderat till toppmodern utrustning för ett star- 
kare och snabbare nät med ökad kapacitet.

� Vi har startat arbetet med att bygga ut vårt fibernät på
landsbygden utanför Borås, med hjälp av statliga stöd
pengar. Aplared, Målsryd, Dalsjöfors, Brämhult, Tosseryd
och Viared är de områden som berörs.

� Vi har jobbat för att ta rollen som inspiratör och 
kunskapsspridare kring möjligheterna med ny teknik,
som internet of Things (IoT), Lorawan och 5G.

� Vi har lanserat vår nya webbplats, boraselnat.se, som är
bättre anpassad för våra kunder, till exempel med en ny
modern layout med nya färger och typsnitt, bättre struk- 
tur, enklare språk och beskrivningar i steg för steg.

https://boraselnat.se
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB 
(org.nr 556527–5582) lämnar över årsredovisningen för 2021.

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 kon
kurrens på el- och kommunikationsnätmarknaden.  

Bolagets följsamhet mot regelverket 
Styrelsen och verkställande direktören anser att 
Borås Elnät AB:s verksamhet drivits enligt bolags-
ordningens ändamål och syfte för 2021. 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 oc
inte hittat några avvikelser eller uppdateringsbehov. 

Styrelse 
Styrelsen består av sju ledamöter, sju ersättare samt fy
arbetstagarrepresentanter. Under styrelsens samman-
träden deltar VD och ledningsgrupp som föredragand
i syfte att presentera och beskriva olika ärenden. Styre
searbetet följer gällande arbetsordning. Under året har
styrelsen sammanträtt vid 9 tillfällen, där ett tillfälle v
ett styrelseseminarium, utöver årsstämman.  

Personal 
Medelantalet anställda var under året 77 personer. I n
4 fnns övriga uppgifter om anställda och personalkos
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 Fru-
fällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd. Det ger en  
täckning som motsvarar cirka 75 procent av kommune
elnätskunder, vilket i sin tur innebär drygt 44 000 avtal.

Affärsområde Elnät 
Under 2021 har vi jobbat med fera stora projekt inom 
afärsområde Elnät. Det rör sig om vårt stora mätarby-
tesprojekt, där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder.  
Runt 46 000 elmätare byts ut och ny teknik installeras 
och integreras för att kunna samla in fer mätvärden.  
Under 2021 har vi bytt cirka 43 000 elmätare hos 
våra privatkunder i villor och lägenheter. Arbetet 
fortsätter under 2022 med de sista mätarbytena hos 
stora lågspänningskunder, som företag och riktigt stora 
villakunder.  

-

Under 2021 har vi bytt cirka 43 000
elmätare hos vår privatkunder i
villor och lägenheter.” 
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Vi har även startat bygget av den nya mottagningssta-
tionen Sandlid i västra Borås. Sandlid är den senaste 
nya mottagningsstationen i vårt stora investeringspro-
jekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät.  
När stationen är klar 2023 kommer den försörja cirka 
3000 privatkunder och många företag. Under 2021 har 
vi även börjat med markarbeten för ytterligare en ny 
mottagningsstation, Bäckeskog. Den ska ersätta nuva-
rande stationer på Ålgården och Getängen. 

Afärsområdet har också arbetat med analyser av ef-
fektsituationen i vårt nät, för att kunna göra prognoser 
för hur vi ska möta utvecklingen.  

Affärsområde Stadsnät 
Afärsområde Stadsnät utvecklar och förvaltar f-
bernät inom Borås genom varumärket SplitVision.  
Verksamheten verkar på en konkurrensutsatt marknad 
och riktar sig mot såväl privat- som företags- och 
fastighetskunder, med produkterna öppet stadsnät,  
kapacitet- och svartfberförbindelser. Eftersom vårt 
samhälle utvecklas och vårt beteende att hantera digi-
tala 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. 
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Under 2021 har vi haft fera stora projekt inom afärs-
område Stadsnät. Vi har bytt stommen i vårt fbernät, 
det som kallas corenät, och uppgraderat till toppmo-
dern utrustning för ett bättre, starkare och snabbare 
nät. Anledningen är en explosionsartad ökning av 
rörlig bild och streamad TV, vilket ökat lasten i nätet. 
Med den nya tekniken klarar vi ett ökat antal kunder 
och ökad trafk i nätet. 

Vi har fått statligt stöd för att bygga ut vårt fbernät 
på landsbygden utanför Borås. Under 2021 startade vi 
arbetet i Aplared och därefter följer områden i Måls-
ryd, Dalsjöfors, Brämhult och Tosseryd. Totalt är det 
cirka 300 hushåll som berörs och arbetet beräknas vara 
klart under 2023. Under 2021 fck vi även besked att vi 
även får statligt stöd för att bygga ut nätet i Viared. Vi 
kommer göra det möjligt för 41 fastigheter längs Häla-
sjövägen att få tillgång till fber med snabb hastighet. 

Afärsområdet fortsätter att leverera öppet stadsnät till 
fera bostadsbolag. De är viktiga kunder för oss och vi 
är väldigt nöjda med att vi kan fortsätta utveckla vårt 
samarbete. 

Juridiska processer 
Vid utgången av 2021 har vi fortfarande en tvist vid 
Borås Stads tvistlösningsfunktion. Tvisten handlar 
om priser för att återställa asfalt som tekniska förvalt-
ningen i Borås Stad tagit fram. Priserna gäller grävda 
schakter för att lägga ner el- och fberkablar. 

Förväntad framtida utveckling samt 
risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget kommer under 2022 utveckla verksamheten 
vidare för att nå bolagets mål och vision. Dessutom 
arbetar vi för att bidra till Borås Stads vision och mål-
sättningar. 

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 prisjus-
teringar i samma takt. Detta som en direkt följd av 
förändrad intäktsram för afärsområde Elnät under 
2020–2023. 

Regeringen har beslutat att vi får använda den in-
täktsram som vi inte utnyttjat 2012-2015, men endast 
till framtida investeringar. Denna möjlighet gör att vi 
kan kompenseras för vissa delar av avskrivningar och 
räntekostnader, men inte fullt ut, vilket på sikt troligen 
innebär en lägre avkastning. 

Borås Elnät har tillsammans med landets elnätsbolag 
även överklagat beslutade intäktsramar 2020-2023. 
Förvaltningsrätten gav elnätsbolagen rätt på alla 
punkter i sin dom i februari 2021. Rätten ansåg att 
förordningen ska göras om för att den strider mot fera 
lagar. Energimarknadsinspektionen har därefter över-
klagat till nästa instans och begärt prövningstillstånd i 
kammarrätten. Det är i nuläget oklart när rätten kom-
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mer att behandla ärendet, eftersom man vill invänta 
ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det här 
skapar en stor osäkerhet kring hur mycket intäkter vi 
som elnätsbolag får ta ut av våra kunder. För kunderna 
blir det svårt att förutse sin elnätskostnad, eftersom det 
fnns exempel på nätbolag som från år till år höjt sina 
priser kraftigt och ibland också fått göra återbetalning-
ar i efterhand. 

Vi har ersatt vårt utvecklingsprojekt 
Framtid med vår affärsplan. Det är 
ett sätt att ge medarbetare och ” chefer en riktning att sträva mot. 

Vi har under 2021 ersatt vårt utvecklingsprojekt 
Framtid med vår afärsplan. Det är ett sätt att ge med-
arbetare och chefer en riktning att sträva mot för att 
ständigt utveckla verksamheten. Vi har tagit fram tio 
övergripande bolagsmål. Några av dem är efektivare 
investeringar, ökad försäljning och förbättrat resultat. 
Genom att styra mot dessa mål säkerställer vi att verk-
samheten fungerar väl och ger nöjda kunder, ägare och 
medarbetare. 

Svenska kraftnät har pausat arbetet med en ny elhand-
larcentrisk marknadsmodell. Modellen skulle innebära 
att kunden endast skulle ha kontakt med sitt elhandels-
företag, utom i de frågor som är direkt kopplade till 
elnätet. I dagsläget är det oklart om det kommer bli 
aktuellt att genomföra. 

Hållbarhetsredovisning 
Bolaget arbetar aktivt och fokuserat med hållbarhets-
relaterade frågor omfattande bland annat 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 2021 har det omfattande 
distansarbetet, som en följd av Coronapandemin, också 
fört med sig fortsatta krav på omprövning, fexibilitet 
och nytänkande för att bibehålla bra arbetsmiljövillkor. 

Vi rapporterar in och följer upp eventuella olyckor, till-
bud och riskobservationer i det webbaserade tillbuds- 
och skaderapporteringssystemet för energibranschen, 
ENIA. En medarbetarenkät genomförs varje år, som 
ett internt uppföljningsverktyg. 

Säkerhet 
Den generella hotbilden mot samhällskritisk infra-
struktur gör att vi förstärker våra förebyggande insatser 
inom säkerhetsområdet. Under 2021 har vi utbildat 
våra medarbetare i digital säkerhet genom så kallade 
nanoutbildningar. Vi har fortsatt samarbete med 
centrum för kunskap och säkerhet, CKS, i Borås stad. 
Vårt fortsatta säkerhetsarbete är viktigt och vi har som 
mål att bolaget under 2023 ska bli certiferat enligt 
standarden ISO 27001. 
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Miljö 
Vi är certiferade för vårt miljöarbete enligt standarden 
ISO 14001. Miljöfrågorna är en viktig del i allt arbete 
och vi jobbar med att integrera dem i vår övergripande 
verksamhetsplanering. Vi har bra kontroll på att miljö-
lagarna följs, ställer miljökrav på våra entreprenörer och 
leverantörer samt har ett bra ledningssystem. 

Vi har som mål att bli fossilfria i vår egen verksamhet 
och att ställa högre miljökrav när vi köper entrepre-
nader. Vi kommer också succesivt att byta ut våra 
arbetsfordon till elbilar. 

Vi har som mål att bli fossilfria i vår” egen verksamhet och att ställa 
högre miljökrav när vi köper entre-
prenader. 

Internkontroll 
Bolaget har genomfört internkontroller genom stick-
prov, kontroll och uppföljningsåtgärder enligt plan. 
Resultatet rapporteras på ordinarie styrelsemöte i må-
nadsskiftet februari/mars följande år, det vill säga 2022. 

Ekonomi 

Omsättning och resultat 
Omsättningen 2021 uppgick till 303,1 mnkr (293,5 
mnkr) medan rörelseresultatet före fnansiella poster 
var 74,7 mnkr (76,2). Det starka resultatet förklaras 

bland annat av höga eldistributionsintäkter på grund 
av kalla vintermånader, höjda tarifer och ny storkunds 
förbrukning, samt en stor mängd nyanslutningar med 
anslutningsavgifter på båda afärsområdena. Därtill 
kommer också lägre kapitalkostnader än beräknat 
på grund av i tid förskjutna nyanläggningsprojekt. 
Energiomsättningen 2021 uppgick till 595 mWh (575 
mWh), varav förluster 21,3 mWh (20,2 mWh). 

Investeringar 
Investeringsutgifterna i bolaget stannade för 2021 vid 
131,5 mnkr (103,1 mnkr). Visserligen en högre nivå än 
föregående år, men inte så omfattande som ursprung-
ligen planerats. Förklaringen till avvikelsen står främst 
att fna i den förskjutning över tid, av bland annat 
orsaker kopplade till Coronapandemin, som kommit 
att prägla bolagets stora mätarbytesprojekt. Av årets 
investeringsmedel fördelades 103,6 mnkr (71,6 mnkr) 
på afärsområde Elnät och 27,9 mnkr (31,5 mnkr) på 
afärsområde Stadsnät. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat på 0 kronor tillsam-
mans med balanserat resultat på 0 kronor, totalt 0 kro-
nor, överförs i ny räkning. Koncernbidrag har lämnats 
med 35,3 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, kassafödes-
analyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals 
svenska kronor där inte annat anges. 



 

 

   
        

   
        

 
        

 

 

 

  

 

 

  

       

EKONOMISKA NYCKELTAL 
Belopp i tusental kronor om inte annat anges. 

2021 2020 2019 

Resultaträkning 

Omsättning 303 108 293 120 292 635 

Resultat före dispositioner och skatt 67 784 68 359 43 556 

Årets resultat 0 0 0 

Balansräkning 

Balansomslutning 1 531 591 1 470 581 1 479 496 

Obeskattade reserver 412 955 380 480 354 139 

Eget kapital 70 000 70 000 70 000 

Övriga nyckeltal 

Omsättning per anställd 

Rörelsemarginal, % 

Resultatmarginal, % 

1) 

2) 

3 886 

24,6 

22,4 

3 664 

26,0 

23,3 

3 569 

17,5 

14,9 

Räntabilitet på totalt kapital, % 3) 5,0 5,2 3,7 

Räntabilitet på eget (justerat) kapital, % 4) 21,8 22,0 14,0 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5) 9,1 9,4 6,9 

Kassalikviditet, % 6) 29 27 35 

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

Eget kapital av omsättningen, % 8) 130,2 125,9 119,0 

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

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

Skuldränta, % 11) -0,6 -0,7 -0,7 

Skuldsättningsgrad, % 12) 290 300 327 

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 
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 RESULTATRÄKNING 
Belopp i tusental kronor. 

2021 2020 

Rörelsens intäkter 

 Nettoomsättning not 1 293 421 277 332 

Förändring pågående arbete 534 409 

Aktiverat arbete för egen räkning 13 045 13 166 

Övriga rörelseintäkter not 2 9 687 15 788 

Summa 316 687 306 695 

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter -56 063 -52 925 

 Övriga externa kostnader not 3 -46 768 -43 177 

Personalkostnader not 4 -57 233 -56 221 

Avskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar  not 5 -81 938 -78 157 

Summa -242 002 -230 480 

Rörelseresultat 74 685 76 215 

 

 

 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 141 184 

Räntekostnader not 6 -7 042 -8 040 

Resultat efter finansiella poster not 7 67 784 68 359 

Bokslutsdispositioner 

Förändring avskrivningar utöver plan -32 475 -26 342 

Lämnat koncernbidrag -35 289 -42 000 

Resultat före skatt 20 17 

Skatt på årets resultat not 8 -20 -17 

Årets resultat 0 0 
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Summa omsättningstillgångar 65 617 54 195 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 531 591 1 479 496 

BALANSRÄKNING 
Belopp i tusental kronor. 
TILLGÅNGAR 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Nyttjanderätt not 9 157 470 

Aktiverade utgifter för dataprogram not 10 0 2 

Summa 157 472 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark not 11 50 941 54 645 

Tekniska anläggningar och maskiner not 12 1 313 511 1 334 678 

Inventarier, verktyg och installationer not 13 4 658 3 269 

Pågående nyanläggningar not 14 96 565 23 180 

Summa 1 465 675 1 415 772 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar intresseföretag not 15 142 142 

Summa 142 142 

Summa anläggningstillgångar 1 465 974 1 416 386 

Omsättningstillgångar 

Råvaror och förnödenheter 

Pågående arbeten 

3 154 

1 531 

2 912 

997 

Summa 4 685 3 909 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar hos koncernföretag 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 16 

not 17 

not 18 

37 029 

3 883 

634 

19 386 

30 189 

2 306 

839 

16 952 

Summa 60 932 50 286 

Borås Elnät 22 



EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-12-31 2020-12-31 

  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 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 

not 20 

70 000 

412 955 

70 000 

380 480 

Summa 

Långfristiga skulder 

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 

Checkräkningskredit, Koncernkonto not 21 

412 955 

100 000 

725 056 

380 480 

120 000 

705 233 

Summa 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld till Borås Stadskoncern 

Skuld till Borås Stadskoncern för lån 

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering 

Energiskatt, Kunddebiterad 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 22 

825 056 

23 667 

43 980 

20 000 

88 564 

32 559 

4 523 

10 287 

825 233 

12 520 

55 562 

35 000 

46 799 

30 996 

2 760 

11 231 

Summa 223 580 194 868 

Summa eget kapital och skulder 1 531 591 1 470 581 
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KASSAFLÖDESANALYS 
Belopp i tusental kronor. 

2021 2020 

Löpande verksamheten 

Rörelseresultat 74 685 76 215 

Ränteintäkter 141 184 

Räntekostnader -7 042 -8 040 

Avskrivningar 81 938 78 157 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 149 722 146 516 

Betald skatt -20 -17 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet 149 702 146 499 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten -534 -409 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager -10 888 34 272 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 43 711 -37 949 

Summa 32 389 -4 086 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 182 091 142 413 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -131 525 -103 105 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 525 -103 105 

Finansieringsverksamheten 

Amortering 

Förändring av checkräkningskredit 

Lämnat koncernbidrag 

-35 000 

19 823 

-35 289 

-50 000 

52 692 

-42 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 566 -39 308 

Årets kassaflöde 0 0 

Likvida medel vid årets början 0 0 

Likvida medel vid årets slut 0 0 

Tilläggsupplysningar 

Likvida medel 

Betald ränta -6 957 -7 901 

Upplupen ränta -85 -139 

Erhållen ränta 141 184 
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 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
Belopp i tusental kronor. 

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Totalt Årets resultat 

IB 2020-01-01 20 000 50 000 0 70 000 0 

Överföring resultat föregående 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 

Överföring resultat föregående år 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

UB 2021-12-31 20 000 50 000 0 70 000 0 

Antalet aktier uppgår till 200 st. med kvotvärdet 100 000 kr. 
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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 2021 2020 

Affärsområde ELNÄT 219 746 205 991 

Varav anslutningsavgifter 8 234 7 529 

Affärsområde STADSNÄT 73 675 71 341 

Varav anslutningsavgifter 7 462 9 464 

Summa 293 421 277 332 

2. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020 

Vitesintäkt 0 6 090 

IT- och faktureringstjänster 5 813 5 737 

Kundadministrativa avgifter 1 759 1 766 

Övriga kundfakturerade tjänster 702 700 

Hyresintäkter 1 099 718 

Övrigt 314 703 

Summa 9 687 15 788 

3. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020 

Arvode till revisorer 310 359 

Varav revisionsuppdrag 251 253 

Varav EY 177 157 

Varav Rise 22 44 

Varav Borås Stad 52 52 

Varav skatterådgivning 28 25 

Varav EY 28 25 

4. PERSONALKOSTNADER 

Medelantalet anställda 

Varav kvinnor 

Antal ordinarie styrelseledamöter 

Varav kvinnor 

Antal styrelsesuppleanter 

Varav kvinnor 

Antal kvinnor i Företagsledningen 

2021 

78 

22 

9 

3 

9 

3 

2 

2020 

80 

22 

9 

3 

9 

3 

2 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2021 2020 

Styrelse och VD 

Löner och andra ersättningar 1 263 1 362 

Sociala kostnader 582 679 

Varav pensionskostnader 197 261 

Summa 1 845 2 041 
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2021 

314 

1 

3 704 

74 893 

3 026 

81 938 

7. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER PER AFFÄRSOMRÅDE 2021 2020 

Affärsområde ELNÄT 65 318 66 320 

Affärsområde STADSNÄT 2 466 2 039 

Summa 67 784 68 359 

8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2021 2020 

Aktuell skatt 20 17 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0 

Summa redovisad skatt 20 17 

100 % 

20 

-4 

Skatteeffekt av: 

Övriga ej avdragsgilla kostnader -16 -13 

Redovisad skatt -20 -17 

Effektiv skattesats -100 % -100 % 

 

  

Övriga anställda 2021 2020 

Löner och andra ersättningar 38 242 37 816 

Sociala kostnader 16 519 14 681 

Varav pensionskostnader 2 611 2 965 

Summa 54 761 52 497 

Samtliga 

Löner och andra ersättningar 39 505 39 178 

Sociala kostnader 17 101 15 360 

Varav pensionskostnader 2 808 3 226 

Summa 56 606 54 538 

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. 

5. AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 

Nyttjanderätt 314 

Aktiverade utgifter för dataprogram 1 

Byggnader och Mark 3 611 

Tekniska anläggningar och maskiner 71 719 

Inventarier, verktyg och installationer 2 512 

Summa 78 157 

6. RÄNTEKOSTNADER 2021 2020 

Räntekostnader, Borås Stad 

Övrigt 

2 878 

4 164 

4 080 

3 960 

Summa 7 042 8 040 

Genomsnittlig effektiv skattesats 100 % 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 17 

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 %): -4 
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9. NYTTJANDERÄTT 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början och slut 6 276 6 276 

Summa 6 276 6 276 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -5 807 -5 493 

Årets avskrivningar enligt plan -314 -314 

Summa -6 121 -5 807 

Redovisat värde vid periodens slut 155 469 

10. AKTIVERADE UTGIFTER FÖR DATAPROGRAM 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början och slut 7 670 7 670 

Summa 7 670 7 670 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -7 667 -7 666 

Årets avskrivningar enligt plan -1 -1 

Summa -7 668 -7 667 

Redovisat värde vid periodens slut 2 3 

11. BYGGNADER OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 81 470 79 206 

Nyanskaffningar 0 2 264 

Summa 81 470 81 470 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -26 825 -23 215 

Årets avskrivningar enligt plan -3 704 -3 610 

Summa -30 529 -26 825 

Redovisat värde vid periodens slut 50 941 54 645 

12. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR OCH MASKINER 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 2 191 184 2 026 820 

Nyanskaffningar 53 726 164 364 

Summa 2 244 910 2 191 184 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -856 506 -784 787 

Årets avskrivningar enligt plan -74 893 -71 719 

Summa -931 399 -856 506 

Redovisat värde vid periodens slut 1 313 511 1 334 678 

Borås Elnät 29 



13. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 84 282 82 169 

Nyanskaffningar 4 414 2 113 

Summa 88 696 84 282 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -81 012 -78 500 

Årets avskrivningar enligt plan -3 026 -2 512 

Summa -84 038 -81 012 

Redovisat värde vid periodens slut 4 658 3 270 

2021-12-31 

23 180 

73 385 

0 

96 565 

14. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2020-12-31 

Vid årets början 88 816 

Nyanläggning 9 343 

Aktiverat -74 979 

Summa 23 180 

2021-12-31 

142 

142 

    

  

15. ANDELAR INTRESSEFÖRETAG 2020-12-31 

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB 

som har sitt säte i Alingsås kommun, Västra Götalands län 

Summa 142 

142 

16. KUNDFORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31 

För Borås Elhandel AB genom samdebitering 12 879 8 333 

Borås Elnät AB 24 150 21 856 

Summa 37 029 30 189 

17. ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31 

Skattefordran 223 294 

Överskott, SPP Pension & Försäkring 411 545 

Summa 634 839 

18. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna nätavgifter, Affärsområde ELNÄT 17 084 14 977 

Förutbetalda leverantörsfakturor 955 542 

Övrigt 1 347 1 433 

Summa 19 386 16 952 

19. VINSTDISPOSITION 2021-12-31 2020-12-31 

Balanserat resultat 0 0 

Årets resultat balanseras i ny räkning på styrelsens förslag 0 0 

Summa 0 0 

20. OBESKATTADE RESERVER 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: 

Anläggningstillgångar 412 955 380 480 

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld (Redovisas ej i BR) 85 069 78 379 
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21. CHECKRÄKNINGSKREDIT 2021-12-31 2020-12-31 

Beviljad kreditlimit 1 200 000 1 200 000 

Outnyttjad kredit -474 944 -339 767 

Utnyttjat belopp 725 056 860 233 

SÄKRINGSREDOVISNING 
Bolagets finasiering har till och med 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 120 000 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 eller BR. Räntekupongerna på swappen redovisas  
löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader.  

22. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna löne- och pensionskostnader 4 208 3 922 

Arbetsgivaravgifter 2 331 2 206 

Förutbetalda intäkter 3 324 4 808 

Upplupen fastighetsskatt 404 278 

Upplupen inkomstskatt 20 17 

Övrigt 

Summa 10 287 11 231 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Borås Elnät AB, organisationsnummer 556527 - 5582 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Elnät 
AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Borås Elnät ABs fnansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess fnansiella 
resultat och kassaföde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
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 fort-
satt 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 
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
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga 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 fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande imaskopi, förfalskning, 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 utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
efektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande 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 osäker-
hetsfaktor 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 revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 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.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna 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 för-
valtning av Borås Elnät AB för år 2021 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 förrä-
kenskapsåret. 

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 disposi-
tioner 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 förvalt-
ningen 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 bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen 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 
någonstyrelseledamot 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 räkenska-
perna. 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 februari 2022 

Ernst & Young AB  

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Ledning 

Kenneth Helin ekonomichef, Stefan Claesson affärsområdeschef Elnät, Magnus Larsson affärsområdeschef Stadsnät, 
Jeanette Jonsson kundtjänstchef, Åsa Hilmersson personalchef, Lars Hedendahl VD. 
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Styrelse 

Sören Björklund (S)  
Ordförande 

Marie Fridén (M)  
Vice ordförande 

Anki Amneskog (S)  
Ordinarie ledamot 

Anne Sandberg (S)  
Ordinarie ledamot 

Pavle Velcov (S) 
Ordinarie ledamot 

Harald Finlöf (KD)  
Ordinarie ledamot 

Björn Malmqvist (SD)  
Ordinarie ledamot 

Tommy Andersson  
Vision 

Daniel Brink 
SEKO 

Pentti Lindberg (S)  
Ersättare 

Cathrine Jansson (S)  
Ersättare 

Nicolas Mallek (S)  
Ersättare 

Thomas Lantz (L)  
Ersättare 

Monica Magnusson (M)
Ersättare 

Maria Hellsten  
Davidsson(KD)  
Ersättare 

Valter Kotsalainen (SD)  
Ersättare 

Björn Hjelm  
SEKO 

Ola Ståhl  
Vision 
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 Distributionselektrikerna Max Brissman 
och Johan Wilhelmsson arbetar med att 
flytta elkablar på Getängen i Borås. 
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