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Om Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö AB har sina rötter i etableringen av
Pickesjöns vattenverk 1881, installationen av Borås Stads
första elektriska lampa 1894 och uppstart av stadens
avfallshantering i början av 1900-talet.
Borås Energi och Miljö är ett kommunalägt bolag under
Borås Stadshus AB, som i sin tur ägs av Borås Stad. Bolaget

På Borås Energi och Miljö:
• producerar vi dricksvatten från vårt stora vattenverk i
Rångedala och Dalsjöfors.
• renar vi avloppsvatten i vårt stora avloppsreningsverk på

bildades 2006 vid en sammanslagning av Borås Energi AB och

Energi- och Miljöcenter på Sobacken och vid våra mindre

Rehållningsverket. Sedan 2011 är produktion av dricksvatten

avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike,

och rening av spillvatten också en del av bolaget.

Hedared, Rångedala och Äspered.

Vi på Borås Energi och Miljö har en viktig roll i våra kunders

INNEHÅLL

Sjöbo och från mindre vattenverk i Bredared, Hedared,

• producerar och distribuerar vi färrvärme, färrkyla

Rustad att leda Borås in i en hållbar framtid
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Afärsmodell
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Intressenter och omvärldsbevakning
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liv - varje dag, året om. Vi erbjuder hållbara energi-, avfall-,

och ånga från våra kraftvärmeverk Ryaverket och

Ekologisk hållbarhet

10

vatten- och avloppslösningar som är anpassade efter

Energi- och Miljöcenter på Sobacken samt från våra

kundens behov med fokus på god tillgänglighet för att på så

Nu blir färrvärmen ännu mer klimatsmart

14

hetvattencentraler och färrkylaanläggningar.

Social hållbarhet
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Ekonomisk hållbarhet

18

sätt skapa värde för våra kunder. Vi förädlar energi för ett
samhälle fritt från fossila bränslen och våra medarbetare

• producerar vi el vid kraftvärmeverken Ryaverket och

arbetar varje dag för att göra Borås till en hållbar

Energi- och Miljöcenter på Sobacken samt vid våra

kretsloppsstad. Genom forskning, utveckling, utbildning och

vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors och

Kund investerar långsiktigt i färrvärme och klimatsmarta åtgärder

19

kompetensutveckling driver vi en hållbar lokal- och regional

Häggårda.

Kretsloppsstaden
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GRI-index och ytterligare upplysningar
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
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Årsredovisning
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utveckling. Vår vision är att tillsammans med boråsarna
skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.
Vi främjar en god miljö och arbetsmiljö och förebygger
skada och negativ påverkan på människa, omgivande miljö
och samhälle. De allmänna hänsynsreglerna är grunden i
detta arbete. Friskvård är en central del i vår verksamhet
för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna
mår bra och trivs. Alla våra afärer genomför vi med en god
etik och fokus på hållbarhet då vårt arbete, tillsammans
med våra kunder och andra intressenter, ska leda till ett
gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för
kommande generationer.
FN:s globala hållbarhetsmål är integrerade i vår verksamhet

• producerar vi biogas av insamlat matavfall och rötat
avloppsslam i vår biogasanläggning på Energi- och
Miljöcenter på Sobacken.
• erbjuder vi energitjänster innehållande bland annat
energianalyser, energiutredningar, klimatservice och
energideklarationer för företag.
• sköter vi insamling av kommunalt avfall och tar emot
avfall från företag och verksamheter.
• har vi en komplett avfallsanläggning på Energi- och
Miljöcentret på Sobacken.
• har vi fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och

och baseras på de tre dimensionerna ekologisk, social och

Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, Dalsjöfors

ekonomisk hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete beskrivs i

och Fristad.

den här hållbarhetsredovisningen under olika avsnitt och
rubriker som knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål för
att tydliggöra detta arbete för läsaren.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
Följer etablerad standard för hållbarhetsredovisning, GRI Standard
nivå Core med intern granskning. Granskning sker internt och
bolagets externa revisor utför en granskning i enlighet med RevR
12, revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Därtill är redovisningen godkänd av bolagets styrelse.
Redovisningen omfattar hela Borås Energi och Miljö AB.

Den omfattar inte våra grannkommuner, leverantörer,
intresseföreningar eller samarbetspartners verksamheter. Inga
väsentliga förändringar har skett av tidigare redovisad information
ej heller av redovisningens avgränsningar och omfattning. 2021
är femte året som redovisningen genomförs enligt standarden för
Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och
utkom senast i mars 2021. Redovisningen avser granskning för
perioden januari-december 2021.

KONTAKTPERSON
Hållbarhetschef Jenny Ahlmås
Produktion: Borås Energi och Miljö AB.
Foto: Borås Energi och Miljö AB.
Illustrationer: Borås Energi och Miljö AB.

Tryck: Stema specialtryck AB.
Denna trycksak är Svanenmärkt.
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Rustad att leda Borås in i en hållbar framtid
Tillsammans med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Det är Borås
Energi och Miljös nya vision, vår ledstjärna som enar och guidar oss i vårt dagliga arbete.
Tillsammans syftar inte bara på alla hängivna medarbetare utan också på boråsarna,
som vi behöver ha med oss på resan. Att vi lyckas med det är avgörande med tanke på
klimatmålen vi måste nå för att minska den globala uppvärmningen.

Ny i bolaget

Sortera mera hemma

Jag tog över som VD i januari 2021. Det gick snabbt upp

Ett viktigt steg för att bli Sveriges mest hållbara

för mig vilket starkt engagemang det fnns hos alla som

kretsloppsstad är att vi kan minska mängden avfall som

arbetar här. Samtidigt blev det tydligt att det fanns

idag energiåtervinns. Ju mer vi kan återvinna, desto

organisatoriska utmaningar vi snabbt behövde få bukt med,

mer minskar vi vår klimat- och miljöpåverkan. För att

så att allt engagemang och all energi som fnns innanför

uppnå detta håller vi på med att introducera ett nytt

väggarna kunde riktas rätt.

insamlingssystem som tillåter mer och bättre sortering

Tillsammans har vi på kort tid etablerat en ny vision, tagit
fram en ny afärsplan med fyra tydliga afärsmål, antagit
en hållbarhetspolicy och skapat tydlighet i de ansvar som
fördelas inom bolaget. En medarbetarundersökning som
tidigare genomfördes har mynnat ut i ledarskaps- och
arbetsmiljöutbildningar. Under hösten genomförde vi också
en medarbetardag, vilket var det första tillfället för mig att
träfa hela personalstyrkan. Den stärkte min bild av den

hemma hos boråsarna. Här gör boråsarna en fantastisk
insats och tillsammans rör vi oss närmre målet. Det nya
systemet gör att tio olika sorters avfall kan sorteras i eller i
anslutning till hemmet. I slutet av året slutfördes etapp två
av totalt fem och under 2023 kommer insamlingssystemet
att vara helt infört i Borås. Parallellt med detta har vi
också börjat få ferfamiljshus att sortera ut sitt matavfall i
papperspåsar.

bubblade i rummet.
Vi har under detta år haft ett större fokus riktat inåt
för att förbättra och förbereda vår organisation för det
ansvar som vilar på våra axlar. Nu är vi redo att släppa
loss vår gemensamma kraft åt att förverkliga vår vision –
tillsammans med boråsarna.

Ett nytt vattenverk
Borås behöver två vattenverk för att säkra tillgången till
vatten och för att minska vår sårbarhet för störningar.
Dessutom växer Borås, vilket medför att vi behöver säkra
kapaciteten för framtiden. Efter att ha tittat på fera
alternativ och fördjupat oss i deras för- och nackdelar,

minskar våra kostnader. Återbetalningstiden är dessutom
kort, på fem år har vi fått tillbaka investeringskostnaden.

vilja som fnns att bli Sveriges mest hållbara kretsloppsstad
och jag kunde nästan ta på energin och otåligheten som

Magnus Kårestedt, VD för Borås Energi och Miljö, framför ackumulatortanken på Ryaverket.

”För att lyckas behöver
vi fortsätta skapa
förutsättningar för att
boråsarna ska kunna
återvinna mer, ha tillgång
till ett bra dricksvatten nu
och i framtiden, värma sina
fastigheter med miljösmart
uppvärmning.”

Investeringen är också bra ur ett socialt perspektiv
eftersom skyddsområdet runt anläggningen har minskat,
vilket möjliggör för staden att utveckla området.
Detta innebär att färrvärmen kommer från nästan 100
procent förnybara och energiåtervunna bränslen. Samtidigt
återstår en viktig utmaning – att minska plastinnehållet i
avfallsbränslet i vår avfallsförbränning.

Borås Stad har beviljats medel från Energimyndigheten
för att delta i samverkansprojektet Klimatneutrala Borås
2030. Borås Energi och Miljö spelar en viktig roll i projektet,
eftersom vår infrastruktur är bärande i att göra Borås till
en klimatneutral stad. Projektet har högt ställda mål och
det kommer kräva mycket för att vi ska lyckas nå dem.
Samtidigt har vi aldrig stått bättre rustade för att anta en
sådan här utmaning.

Pilotprojekt för att rena vatten
från läkemedelsrester

För att lyckas behöver vi fortsätta skapa förutsättningar för

Vi har ett av Sveriges bästa och mest moderna

med miljösmart uppvärmning. Allt för att boråsarna i

avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter Sobacken.

att boråsarna ska kunna återvinna mer, ha tillgång till ett
bra dricksvatten nu och i framtiden, värma sina fastigheter
framtiden ska kunna leva i en hållbar kretsloppsstad.

Trots att det håller toppklass, går vissa föroreningar
igenom reningsprocessen. Till dessa föroreningar hör

har vi bestämt oss för sjön Tolken som vattentäkt. Att

läkemedelsrester, vilket är en tilltagande utmaning runtom

vi tar vatten från Tolken kommer dessutom innebära att

i världen. Vi har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för

naturvärdena i och omkring sjön i många avseenden blir

Miljösmartare färrvärme

bättre. Det beror på att vi kan reglera sjön bättre än vad

Under året har vi bytt ut fossilt start- och stödbränsle

för läkemedel på 80 procent. Projektet kommer att löpa

som görs idag. Nu avvaktar vi ett beslut från Mark- och

på Ryaverket mot bioolja i vår färrvärmeproduktion.

över ett halvår för att sedan utvärderas. Det är smickrande

miljödomstolen som förhoppningsvis ska komma under

Investeringen är en hållbar investering. Dels för klimat

och otroligt spännande att Borås valts ut för detta viktiga

2023. Vi siktar på att boråsarna kan njuta av de första

och miljö, dels ekonomiskt eftersom den innebär att vi

uppdrag.

vattendropparna från Tolken under 2027.

Fortsätta utveckla bolaget

att testa två nya metoder med målet att nå en reningsgrad

Borås, februari 2022
Magnus Kårestedt, VD Borås Energi och Miljö
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Kort om Borås Energi och Miljö
366

medelantal anställda
(tillsvidare och visstid)

646

15 540 000

miljoner kronor i nettoomsättning

315

GWh såld färrvärme

m3 behandlad mängd vatten i reningsverken

7 882 527

m producerad mängd dricksvatten
3

1 204

268

miljoner kronor i investeringar

GWh producerad el

7,4

GWh såld färrkyla

6

GWh såld ånga

6 934

meter förnyade och omlagda
spillvattenledningar

5 673

meter förnyade och omlagda
dricksvattenledningar

2 990

meter förnyade och omlagda
dagvattenledningar

5

3

GWh fordonsgas från
uppgraderingsanläggningen

GWh såld fordonsgas

2 297

meter förnyade och omlagda
färrvärmeledningar

25 213

ton insamlat kommunalt avfall
på återvinningscentral.

18 968
ton insamlat kommunalt avfall
från hushåll vid fastighet
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Affärsmodell
Borås Energi och Miljö AB är ett integrerat miljöbolag där vi varje dag skapar värde genom
att erbjuda samhällsviktiga tjänster till våra kunder. Tjänster som fokuserar på att
tillgodose kundens behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att
tillgodose sina behov. För vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest
hållbara kretsloppsstad.

Vision och mission
Under 2021 arbetade vi fram och beslutade om en ny
vision för bolaget. Vår vision ”Tillsammans med boråsarna

•

Bolagets verksamheter

Styrning och ledning

Bolagets verksamheter består av dels taxefnansierade

Bolagets styrelse tillsätts av bolagsstämman där

verksamheter och dels kommersiella verksamheter.

aktierna till 100 procent ägs av Borås Stad. Styrelsen

Taxefnansierad verksamhet innebär att verksamhetens

består av ordförande, 10 ledamöter och 11 suppleanter.

kostnader, så som drift och underhåll av anläggning och

Av styrelsens 22 medlemmar är 4 kvinnor och 18 män.

eventuellt ledningsnät, fnansieras med en avgift eller taxa

Medelålder är 42 år för kvinnor och 62 år för män.

trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna

beslutad av kommunfullmäktige. Den taxefnansierade

avseende avfalls- och spillvattenhantering samt energi-

verksamheten på Borås Energi och Miljö består av vatten

och dricksvattenförsörjning.

skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad” bygger

• främja en god och långsiktigt hållbar avfalls-

på vår gemensamma övertygelse att genom att arbeta

och spillvattenhantering samt energi- och

tillsammans med boråsarna, det vill säga våra kunder,

dricksvattenförsörjning genom god teknisk praxis och

samhälle och andra intressenter, kan vi nå Parisavtalets

med optimalt resursutnyttjande.

1,5-graders mål och en hållbar utveckling i enlighet med

och avlopp samt avfall och återvinning (hantering som
omfattar kommunalt avfall). Den taxestyrda verksamheten
i bolaget har samtliga medborgare, verksamheter och
företag i Borås som kund.
Som kommersiella verksamheter räknas afärsområde
energi (färrvärme, färrkyla, biogas, biogödsel, el),

I januari 2021 tillträdde Magnus Kårestedt som ny VD
för bolaget efter att bolaget en kortare tid under hösten
2020 haft tillförordnad VD. VD har under året skapat en
ny ledningsgrupp som sitt beslutsstöd. Ledningsgruppen
består av 9 personer, varav 2 är kvinnor.
Ledningsgruppen består idag av VD, fnanschef,
kvalitetschef, tf HR-chef, marknadschef, teknisk chef,
afärsområdeschef VA, tf afärsområdeschef avfall och

FN:s globala hållbarhetsmål. Tillsammans gör vi skillnad,

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, fnansiell

afärsområde avfall och återvinning (avfalls- och

ensam är inte stark.

stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De

återvinningstjänster utöver kommunalt avfall) samt

defnierade fnansiella måtten för bolaget är soliditet

energitjänster. Syftet med att driva verksamheten i

Bolagets hållbarhetschef har det strategiska ansvaret

samt avkastning på totalt kapital och fastställs varje år av

bolagsform är att åstadkomma efektivitetsvinster till gagn

för miljö- och hållbarhetsarbetet. Arbete runt intressent-

kommunfullmäktige.

för dem som utnyttjar bolagets tjänster.

och omvärldsbevakning delas mellan hållbarhetschef

Vår hållbarhetspolicy antogs även under året och fnns
publicerad på vår hemsida (www.borasem.se).

Ägs av Borås Stad
Borås Energi och Miljö är ett kommunalägt bolag under
Borås Stadshus, som i sin tur ägs av Borås Stad. I bolagets
ägardirektiv fastställs att målet för bolaget är att:

Total investeringsram beslutas av styrelse och bolaget
fattar själv beslut om enskilda investeringar inom beslutat
investeringsmandat. Investeringar utöver ram beslutas av
styrelse.

återvinning samt afärsområdeschef energi.

och kvalitetschef. Kvalitetschef ansvarar för arbetet runt
kvalitet, risk och internkontroll.
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Integrerat ledningssystem

5

Verksamheten har ett integrerat ledningssystem som är

JAMSTALLDHET

6

RENT VATTEN OCH
SANITET FOR ALLA

<f V

certiferat enligt ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001. I mars
i år genomfördes en extern revision som resulterade i att
verksamheten fck ett förnyat certifkat. Det integrerade
ledningssystemet med tillhörande interna revisioner och

11 HÅLLBARA
STADER
12 HÅLLBAR
OCH SAMHÄLLEN
KONSUMTION OCH

leverantörskontroller tillsammans med gällande tillstånd
enligt miljöbalken och Borås Stads regler för internkontroll

PRODUKTION

skapar strukturen för en fungerande styrning och
uppföljning.

liffl~w

Under året genomfördes två internrevisioner med fokus
på hur väl processer och tillhörande rutiner var beskrivna

17 GENOMFORANDE
OCH GLOBALT

och hur väl de fungerade i verkligheten. I november
genomfördes en internrevisionsutbildning för ISO 9001,

PARTNERSKAP

14001, 45001. På utbildningen deltog bolagets tio ordinarie

@

internrevisorer som representanter för bolagets olika
verksamheter. För en del av revisorerna var utbildningen en
repetitions-/vidareutbildning och andra deltog för första

(,X)

.,.,._,

#1'~
91!

!19

GLOBALA MÅLEN

för hållbar utveckling

att verksamheten tillhandahåller samhällsviktiga

och återvinning bidrar vi till ett minskat uttag av

handlingsplan för verksamheten med koppling till

tjänster och att vi befnner oss i ett föränderligt klimat

naturresurser.

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Afärsplan och

och snabb samhällelig utveckling är mångsidighet,

verksamhetsplaner granskas och revideras årligen och

anpassningsförmåga och hög servicegrad värdefulla

Medarbetarkapital

antas efter godkännande från styrelsen. Uppdatering av

förmågor.

Våra medarbetare och deras kompetens, yrkes- och

året i syfte att förtydliga och förenkla målprocessen.

Drivkraft för framtidens infrastruktur

För att säkerställa en hållbar leverans bygger vår

Utifrån en teknisk och digital utveckling samt socialt

afärsmodell på tre delar: Förädla energi för ett fossilfritt

systemtänk driver vi omställningen till ett hållbart

samhälle, kundanpassade lösningar med god tillgänglighet

samhälle. Vi samarbetar med branschen och forskare för

samt drivkraft för framtidens infrastruktur.

att utveckla lösningar för att tillgodose morgondagens krav

försäljning av förnybara produkter och tjänster.

distributionsnät.

Relations- och förtroendekapital
beroende av ansvarsfulla och trovärdiga kund-, leverantör,
entreprenör-, bransch och samhällsrelationer. Vi bygger
verksamheten på sunda bolagsvärderingar och varumärke.
Årligen genomförs prisjämförelser av Nils Holgerssongruppen och som består av representanter från HSB
Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet,

VA, el och färrvärme jämförs mellan olika kommuner.

Vi samarbetar med lärosäten, bransch- och andra

verksamhetsplaner redovisar målsättning och

efektivisera energianvändning och öka produktion och

återvinningsanläggning, återvinningscentraler och

Intellektuellt kapital

av ekosystemtjänster. Genom att främja återanvändning

av fossila bränslen till andra ändamål i verksamheten,

färrkylaanläggningar, biogasanläggning, avfalls- och

För bolagets verksamhet är vi beroende av naturresurser i
form av biomassa, vattenkraft, solenergi och olika former

värmeproduktion till år 2030, minska andelen användning

kraftvärmeverk, solcellsanläggning, hetvattencentraler,

Naturresurser

och afärsmässiga produkter och tjänster. Utifrån

Bolaget har som mål att nå en fossilbränslefri

avloppsreningsverk, vattenkraftstationer,

Kundanpassade lösningar med
god tillgänglighet
Utifrån kundens behov erbjuder vi hållbara, trygga

Förädlar energi för ett fossilfritt samhälle

produktionsanläggningar: dricksvattenanläggningar,

ges ut varje år där prisnivåer och prisskillnader för avfall,

Verksamhetens afärsplan med underliggande

rutiner kring mål och målnedbrytning har påbörjats under

vi tillhandahåller till våra kunder är vi beroende av våra

Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. En rapport

För den ekonomiska rapporteringen framgår bolagets

Afärsmodellens tre delar

För att kunna producera de tjänster och produkter som

För att upprätthålla en fungerande verksamhet är vi

gången då de är nya som revisorer.

redovisningsprinciper i årsredovisningen.

Tjänst- och produktkapital

utan bekostnad av andra tillgångar som naturresurser och
ekosystemtjänster.

serviceskicklighet är en förutsättning för en fungerande

samverkansorgansiationer samt nätverk och är delaktiga
i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som har stark
koppling till vår verksamhet.
Vi är medlemmar i fera organisationer med relevans för vår
verksamhet. Bland annat:
• Avfall Sverige (www.avfallsverige.se)

verksamhet.

• Energiföretagen Sverige (www.energiforetagen.se)

Vi arbetar tillsammans med Arbetslivsförvaltningen på

• Energigas Sverige (www.energigas.se)

Borås Stad för att skapa meningsfulla arbetstillfällen för
medborgare som behöver extra stöd på arbetsmarknaden.

Finansiellt kapital

• Svenskt vatten (www.svensktvatten.se)
• Luft i Väst (www.luftivast.se)
• Sobona (www.sobona.se)

Vårt fnansiella kapital kan bland annat beskrivas i de

Våra tillgångar

investeringar vi gör för att minska utsläpp och ställa om

Våra tillgångar i bolaget består av olika typer av kapital.

i vårt ledningsnät för att upprätthålla god redundans och

Vi stödjer lokala initiativ, så som lokala miljömål,

Genom att arbeta med ständig förbättring och utveckling

säkra leverans. Vi följer också ett livslängdsprogram för att

koldioxidbudget och energi- och klimatstrategin samt

av efektiva processer samt forskning och utveckling har vi

upprätthålla en hög standard på våra anläggningar.

Klimatneutrala Borås 2030. Vi stödjer regionala och

produktion. Vi arbetar även med att förtäta och reinvestera

Initiativ som vi stödjer

siktet mot hållbara uttag och hållbar leverans. Vi är en bit

nationella initiativ, så som regionala och nationella miljömål,

på väg men mycket arbete återstår.

och internationella så som FN:s globala hållbarhetsmål.
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Intressenter och omvärldsbevakning
Vi arbetar förebyggande för att säkerställa en hållbar leverans av tjänster som möter
nuvarande och kommande legala krav och andra krav från intressenter gällande
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet där
driftsstörningar och annan störning kan få betydande konsekvenser för samhälle och
enskilda kunder. För att säkerställa vårt uppdrag och nå våra övergripande målsättningar
behöver vi arbeta på ett strukturerat sätt med att identifera, hantera och reducera
strategiska och operativa risker.

Under året har vi tillsammans med tillsynsmyndigheten
för Sobacken inlett ett tätare samarbete, bland annat
med månadsvisa dialog- och avstämningsmöten, i syfte
att arbeta mer förebyggande. Som bolag ser vi mycket
positivt på dessa möten och ser bland annat en bättre och

genomfördes under hösten, den ena på Ryaverket
och den andra på Bogryds avloppsreningsverk. Flera

Kartläggningen kommer att fortsätta nästa år och ge oss
fördjupad kunskap om nuläge, utmaningar och möjligheter.
Arbetet är en vidareutveckling av en tidigare genomförd
intressentanalys.

verksamheter.

för att identifera sådant som kan påverka vårt arbete idag
eller i framtiden, eller som på något sätt kräver risk- eller
kriskommunikation. Under året har vi bland annat haft
omvärldsbevakning på följande områden.

Bransch

förbättringsförslag identiferades vid dessa besiktningar

En viktig del i omvärldsbevakningen är samverkan

och som vi har arbetat vidare med.

med andra bolag inom våra branscher och med

Högskolor och universitet

Under året har vi haft olika typer av dialoger med bland

och ta tillvara på resurser från stadens invånare och

Omvärldsbevakning genomförs runt om i verksamheten

deltog även vid de två periodiska besiktningar som

prioriterade målgrupper och frågeställningar.

upp allt lokalt material för att minska transportsträckor

Tillsynsmyndigheten genomförde under året en tillsyn

hetvatten- och återvinningscentraler. Tillsynsmyndigheten

kartlägga bolagets intressenter i syfte att identifera

och biosubstrat strävar vi efter att i första hand fånga

Omvärldsbevakning

fokus på klimatanpassning och nödlägesplanering på våra

Under hösten påbörjades ett stort arbete med att

I arbetet med att anskafa avfallsvolymer, biobränsle

snabbare hantering av ärenden.

av verksamhetens deponiverksamhet och tillsyn med

Intressenter

annat följande intressenter.

Myndigheter

Vi har olika samarbeten pågående med Högskolan i Borås.

branschorganisationer för benchmarking samt ta del av och
delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Införande av visselblåsardirektivet

Enligt vårt miljötillstånd för Sobacken ska en luktpanel

Bland annat har bolaget en representant i programrådet för

bestående av närboende sammankallas en gång per år

energiingenjörsprogrammet. Under året har programrådet

I slutet av året, den 17 december, började lagen som ger

eller med ett längre intervall som tillsynsmyndigheten

genomfört två digitala träfar med fokus på programmets

skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

godkänner. Vi kallar mötet för dialogmöte och omfattar

innehåll samt hur programmet ska locka fer tjejer framöver.

på arbetsplatsen, så kallade visselblåsare, att gälla. Med

förutom lukt andra relevanta frågor att diskutera med våra

Förslag som diskuterats är mer programmering och El-CAD

den nya lagen blir det tydligare hur man går till väga för

närboende, så som exempelvis buller.

samt större fokus på hållbarhet och klimatomställning.

att visselblåsa och identiteten på den som slår larm om

viktigaste frågorna och besluten från styrelsemötena.

I och med covid-19 pandemin har dialogmötet i samråd

Under året har biogasanläggningen haft en

Miljöklippen som har tagits fram för att informera om

med tillsynsmyndigheten ställts in både 2020 och 2021.

examensarbetare från Chalmers tekniska högskola

Vi har sedan tidigare en visselblåsarfunktion via Borås

viktiga händelser eller projekt i verksamheten har också

Verksamheten har under dessa år informerat närboende

som undersökt vilka substrat som fnns tillgängliga på

Stad och som är en rapporteringskanal för medarbetare

varit uppskattade bland våra medarbetare.

med brevutskick och information på hemsidan, men

marknaden och som skulle kunna fungera utifrån ett

och förtroendevalda i Borås Stad och medarbetare i Borås

ser att dialogen mellan verksamheten och närboende

ekologiskt och ekonomiskt perspektiv som komplement

Stads bolag.

har påverkats negativt av att mötena inte har kunnat

till de substrat som används idag i biogasproduktionen.

genomföras.

Huvudspåret i examensarbetet har varit att undersöka

EU-taxonomin

tillgången på gödsel (häst, nöt, svin och fäderfä)

Under året har vi följt diskussionerna runt

i närområdet och på så sätt utnyttja lättillgänglig

taxonomiförordningen noga och vilka aktiviteter som
framöver kategoriseras som hållbara. Borås Energi och Miljö
verkar i två av de elva branscher som taxonomin omfattar,

Medarbetare
Under året har VD tillsammans med
kommunikationsavdelningen arbetat för att förstärka
bolagets internkommunikation. Medarbetarna har bland
annat uppskattat flmklippen där VD summerar de

Kunder
Under året har bolaget både fått ta emot positiva
och negativa reaktioner på det nya fastighetsnära
insamlingssystemet Sortera mera hemma. Många av dessa

Fjärrvärmekunder

missförhållanden ska hållas hemlig.

synpunkter har handlat om våra nya matavfallspåsar i

För en ökad transparens kring färrvärmeprisets utveckling

gaspotential för att öka miljönyttan.

papper.

genomför vi årligen tillsammans med våra färrvärmekunder

Projektavdelningen har under våren tagit emot en

Prisdialogen. Prisdialogen är en samverkan med våra kunder

praktikant samt varit handledare för två studenter som

och medverkande kunder motsvarar drygt 30 procent av

gjort examensarbete inom solceller.

avfall och sanering. Fastän vi inte omfattas av kraven när

Leverantörer

följa utvecklingen.

Klimatdialogen, som sedan 2019 varit ett tillägg till

Vi värnar om att i så stor utsträckning som möjligt öppna

Prisdialogen. Syftet med Klimatdialogen är att uppnå en

upp för konkurrens mellan leverantörer. Från små lokala

PFAS

minskad klimat- och miljöpåverkan genom att upprätta och

till stora internationella. Ett brett utbud av leverantörer

arbeta med en gemensam, lokal handlingsplan.

möjliggör en sund konkurrens och gynnar den goda afären.

Kunder har även haft synpunkter på våra nya rutiner kring
slamsugning av enskilt avlopp och inkommit med olika
typer av förbättringsförslag.
Flest synpunkter från närboende har under året rört lukt
från Energi- och Miljöcenter på Sobacken och härleds till
största del till en driftstörning i början av sommaren i
verksamhetens förbehandlingsanläggning.

våra färrvärmeleveranser.
Under året har Prisdialogen kompletterats med

det vill säga el- och kraftförsörjning samt vatten, avlopp,
den börjar att gälla från den 1 januari 2022 fortsätter vi att

I december tog vi emot kemikalieinspektionens nyhet
att EU närmar sig ett förbud av de vanligaste PFAS-
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Tillstånd och villkor

form av exempelvis skydds- och reningsprodukter.

Under hösten har verksamheten stoppat mottagning av

I slutet av november genomförde vi en stor kris-/

tryckimpregnerat virke på Sobacken för att inte riskera

nödlägesövning på vårt kraftvärmeverk Ryaverket.

överskrida tillståndsgräns på 1 000 ton/tryckimpregnerat

Scenariot: en explosiv brand i avfallsbunkern med krossat

virke per år. Tillståndsgränsen för tryckimpregnerat virke

avfallsbränsle, giftig brandrök drar in över stadsdelen

har för förgående två år överskridits och verksamheten

Norrby och centrala delarna av Borås, några personer

Under året har vi arbetat med att förtydliga, förenkla

kommer att ansöka om ett ändringstillstånd för att få ta

blir allvarligt skadade i explosionen och omställning av

och utveckla vår arbetsmetod för arbetstillstånd och

I december 2023 ska vi redovisa vår prövotidsutredning hur

emot större mängder av både icke-farligt avfall (IFA) och

produktionen behövs då vissa anläggningsdelar skadas i

en ny rutin kommer att implementeras under nästa år.

vi kan begränsa utläckage av PFAS från anläggningen.

farligt avfall (FA) under nästa år.

branden. Totalt deltog 36 personer i övningen, varav sex

Arbetstillstånd är ett lagstadgat tillstånd som behövs

Vi har under året även anmält till tillsynsmyndigheten

personer utanför vår egen organisation.

för att få utföra vissa typer av arbeten i verksamheten,

Höga elpriser

Krisstaben sammankallades fort och stora delar av

2021 var ett år med historiskt höga elpriser, både i

att bolaget vid ett antal tillfällen brustit i efterlevnad
av villkor i tillstånd samt gällande lagstiftning avseende

afärsområde Energi engagerades. Arbetet löpte på väl

mottagning och hantering av avfall. Under året har även

och lärdomar från övningen tar vi med oss till vårt kris- och

begränsningsvärde för zink i utgående lakvatten från

nödlägesarbete.

kemikalierna. Två av ECHA:s vetenskapliga kommittéer har
ställt sig positiva till förslaget att begränsa användningen
av gruppen PFAS kallad PFHxA. Ett beslut rörande
begränsning kan komma att fattas under 2022. Ett förbud
skulle påverka oss väldigt positivt, då det i slutändan skulle
innebära minskade mängder PFAS i inkommande spillvatten
och avfall.

Sverige och i övriga Europa. Högt pris på naturgas, kol
och utsläppsrätter, lägre vattennivåer i de nordiska
vattenkraftmagasinen än normalt, periodvis låg
vindkraftproduktion och ökad efterfrågan på el i och
med en återhämtning i konjunkturen är bakgrunden till

lakvattendamm överskridits vid ett tillfälle. Inga böter eller
andra sanktioner har uppkommit under året.

I ”Tillsammans för en bättre arbetsdag” kommer vi
att arbeta tillsammans med både interna och externa
intressenter.

Hantering av arbetstillstånd

oavsett om arbetet ska utföras av intern eller extern
personal. Arbetstillståndet på Borås Energi och Miljö
utfärdas av driftansvarig.
I samband med att vi implementerar en ny rutin för
arbetstillstånd kommer vi även att införa ett nytt system

Internkontroll
Internkontrollarbetet sker löpande under året och

för bryt och lås för att säkerställa att anläggningar inte
driftsätts under pågående arbete. En SSG-utbildning

prisuppgången.

Pågående pandemi

I enlighet med bolagets ägardirektiv, som bland annat säger

Året inleddes med ett intensivt arbete i och med den

riskbedömning fram i samband med afärsplanarbetet.

att bolaget ska främja en god och hållbar energiförsörjning,

omfattande smittspridningen av covid-19 i samhället.

Arbetet leds av kvalitetschef och ledningsgrupp;

utreder bolaget möjligheten att anlägga en större

Covidsamordnare utsågs under början av året för att hjälpa

hållbarhetschef, säkerhetschef, arbetsmiljöingenjör samt

solcellspark.

till med samordning och vara ett stöd ute i verksamheterna

representanter från riskutskottet deltar aktivt i arbetet.

Under året har avvikelsefödet i vårt

och det har fungerat väldigt väl.

Den företagsövergripande riskbedömningen analyseras,

avvikelsehanteringssystem byggts om för att förenkla

förankras och beslutas därefter av styrelsen på styrelsens

inrapportering och utredning efter feedback från

strategidagar i början av hösten. Riskbedömning på

medarbetare och utredande chefer. Under året ser vi en

afärsområde- och avdelningsnivå tas därefter fram.

ökning i antal inrapporterade avvikelser på de festa av

en gång per år arbetas en företagsövergripande

Risker och möjligheter

Krisstaben har varit aktiv under större delen av året och

Riskhantering utgör en central del i verksamhetens styrning

pandemi-information till medarbetare har publicerades

och är en integrerad del i det dagliga och strategiska

regelbundet på intranätet på samma sätt som året innan.

beslutsfattandet.

Förebyggande åtgärder, så som hemarbete, utspridning

Internkontrollarbetet följs upp på ledningens genomgång

av arbetsplatser och raster för de medarbetare som är

varje tertial och handlingsplan uppdateras vid behov.

I början av året uppdaterade vi vår interna rutin rörande
arbete med risker och möjligheter för strategisk och

hänvisade till arbete på arbetsplatsen, begränsat tillträde
till kontrollrum och inställda studiebesök, gällde under

Pris- och volymrisker

större delen av året i syfte att skydda våra samhällsviktiga

Finansiella risker i bolagets verksamhet sammanhänger

verksamheter.

främst med priser på bränslen och el samt volymrisker till

åtgärdsplanering respektive kontrollsystem). Framtagning

Många i bolaget fck hjälp med provtagning via stadens

följd av vädervariationer. Även politiska beslut avseende

och uppdatering av risk- och möjlighetsregister samt

färdtjänst under året och en del fall med covid-19

implementering av handlingsplaner ansvarar berörd

konstaterades under året. Totalt sett har smittspridningen

afärsområdes-/avdelningschef för.

och antal medarbetare sjuka i covid-19 varit kontrollerbar

afärsmässig utveckling. Processen för arbete med
risker och möjligheter bygger på sex delsteg (mål &
strategi, identifering av risk, analys av risk, svar på risk,

IT-säkerhet
En hög medvetenhet och kunskap om hur man
skyddar både bolagets och sin egen utrustning och
nätverk från intrång, angrepp och/eller ransomware
(utpressningsprogram) är av högsta prioritet för oss

under året. Med undantag från två kortare perioder då fera

skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets
ekonomiska utveckling.

Produktivitet och efektivitet

medarbetare var sjuka samtidigt, dels i covid-19, dels i

Projektet ”Tillsammans för en bättre arbetsdag” sjösattes

”vanlig” förkylning, har verksamheten fungerat utan större

under slutet av året för att utveckla vår förmåga att

störningar.

göra rätt saker på rätt sätt och på så sätt leverera

Beredskap för kris- och nödlägen

överenskommet värde till kunderna, samtidigt som vi ökar
vår resursefektivitet. Genom projektet har vi för avsikt att

som samhällsviktig verksamhet. Vårt mål är att våra

Under året har bolaget i egenskap av

utveckla en:

medarbetare ska vara IT-stjärnor som stannar upp och

dricksvattenproducent deltagit i en extern krisövning där

• arbetsmiljö med högre säkerhetsnivå och trivsel.

tänker efter, frågar och reagerar. Under året har därför

scenariot var en kärnkraftsolycka på Ringhals. Övningen

medarbetarna utbildats genom korta och återkommande

ordnades av länsstyrelsen i Hallands län och pågick från

e-learnings inom IT-säkerhet, så kallad NanoLearning. För

slutet av våren till mitten av hösten. Vår uppgift i övningen

att kunskapen ska stanna kvar och fördjupas kommer vi

var att följa upp hur ett ytvattenverk för dricksvatten

att fortsätta utbilda våra medarbetare så länge risken och

påverkas av radioaktivt nedfall, vilka åtgärder som bör

behovet fnns.

sättas in samt vilken beredskap verksamheten bör ha i

• ökad samverkan internt och externt.
• kultur där medarbetare vågar tänka och testa nytt.
• ökad intern stolthet bland medarbetare över vårt bolag.

kommer även att tas fram som beskriver det nya bryt- och
låsförfarandet.

Avvikelser och andra händelser

bolagets afärsområden och avdelningar. Vi är dock inte
nöjda, bland annat ligger antalet riskobservationer kopplat
till arbetsmiljö alldeles för lågt, och vi fortsätter jobba
vidare med frågan under kommande år.
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Pauline Lindberg inne i kraftvärmeverket på Sobacken.
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Ekologisk hållbarhet
Klimatpåverkan, resursanvändning och oönskade ämnen i kretsloppet är våra betydande
miljöaspekter. Våra medarbetare arbetar varje dag tillsammans med våra intressenter för
en ökad resursefektivitet i samhället, en giftfri miljö samt omställning till ett fossilfritt
samhälle. Detta gör vi för att vi är övertygande om att vi tillsammans med boråsarna och
genom forskning, utbildning, kompetens- och verksamhetsutveckling kan skapa en hållbar
kretsloppsstad.

Rent vatten och sanitet
för alla
Vatten är en grundläggande
förutsättning för allt levande på
jorden och tillgång till rent vatten
och sanitet är en förutsättning för

6

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

'1

I Borås har vattenbrist/kapacitetsbrist ännu inte inträfat
men för att säkerställa framtida dricksvattenkapacitet
med hög kvalitet till ett växande Borås planerar bolaget
att anlägga ännu ett vattenverk. Borås stora vattenverk,
Sjöbo vattenverk, som idag förser ca 95 000 boråsare med
dricksvatten behöver dessutom genomgå omfattande
renovering och det skulle innebära för stora risker kopplat

Dricksvattenproduktion
En liter färskt lokalproducerat dricksvatten kostar i
Borås 4,50 öre. I priset ingår produktion av dricksvatten
och distribution till vattenkranen, skydd av Borås

Vi arbetar med riskbedömning av kemiska
produkter, substitution och utfasning av
PRIO-ämnen. Riskbedömningen är viktig i vår

Stads två ytvattentäkter och fyra grundvattentäkter,

miljö-, arbetsmiljöarbete och planering av

rening av avloppsvattnet i något av Borås Stads åtta

nödlägesberedskap.

avloppsreningsverk samt hantering av dagvatten.
Av allt dricksvatten som årligen produceras i våra
anläggningar försvinner 14 procent i ledningsförluster.
Dessa förluster arbetar vi kontinuerligt med att minska för

Förbättrad recipientstatus

att på så sätt hushålla med vattnet i dricksvattentäkterna

Viskan, sträckan mellan Borås och Svaneholm, uppnår

samt minska energianvändning, användning av kemiska

inte god kemisk status. För att minska utsläppen av

produkter och andra resurser som behövs i processen

föroreningar och därmed förbättra statusen på Viskan

för att rena och distribuera dricksvatten. Vi arbetar även

har vi under året arbetat med en handlingsplan med

med att bygga bort dagvatten och annat ovidkommande

syfte att minska mängden föroreningar i dagvattnet. Då

vatten som är inkopplat på spillvattennätet för att endast

kommunövergripande insatser behövs för att minska

rena vatten som är i behov av rening och minimera andelen

mängden föroreningar i dagvattnet ska handlingsplanen

bräddningar. Vid bräddning släpps orenat spillvatten ut via

framöver fungera som underlag vid olika projekt och

nödutlopp och näringsämnen och föroreningar hamnar i

samarbeten tillsammans med Borås Stads förvaltningar.

recipienten.

människors hälsa och utveckling.

till dricksvattenkvaliteten om renoveringarna skulle

I Sverige är rent vatten från dricksvattenkranen i

genomföras samtidigt som ordinarie drift.

Uppströmsarbete

beviljat ett bidrag på 3,3 miljoner kronor till att bygga

obegränsad mängd något som de festa tar för givet.

Under våren genomförde bolaget ett digitalt samråd med

Under de senaste åren har dock kommuner runt om i

myndigheter och andra berörda samt ett dialogmöte med

Uppströmsarbetet är en viktig del i arbetet att skapa

avloppsreningsverket på Energi- och Miljöcenter Sobacken.

Sverige periodvis haft problem med vattenbrist och/

berörda under hösten. Båda mötena var välbesökta och

eller att vattenverken och dess distributionsnät nått sin

bolaget fck många frågor och synpunkter som sedermera

kapacitetsgräns. De pågående klimatförändringarna, i form

beaktades i arbetet att ta fram ansökningshandlingarna.

av bland annat temperatur- och nederbördsförändringar,

Ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten från

kommer göra att vattenbrist och/eller kapacitetsbrist blir

sjön Tolken lämnades in till Mark- och miljödomstolen i

än vanligare problem i framtiden.

december 2021.

ett hållbart kretslopp, för att minska miljöföroreningar
i samhället och förhindra att föroreningar hamnar i
vattnets och näringsämnenas kretslopp. Syftet med vårt
uppströmsarbete är att förhindra samt minska föroreningar
som försämrar dricksvattnets kvalité och reningsprocessen
i avloppsreningsverken, förorenar avloppsslammet och som
passerar förbi reningsverken utan att renas bort.
Fastighetsägare som är anslutna till det kommunala
avloppsledningsnätet får inte tillföra avloppet
lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller
annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel
eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller
vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp,
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga
eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får inte
heller tillföras i förbindelsepunkten. Verksamheter som
är anslutna till något av bolagets avloppsreningsverk
måste säkerställa och kunna visa att inte otillåtna kemiska
produkter och halter når avloppsreningsverket. I detta
viktiga arbete samarbetar vi med tillsynsmyndigheten
för de enskilda verksamhetsutövarna och löpande
följer vi trender rörande föroreningar i spillvattnet och
avloppsslammet för att utvärdera uppströmsarbetet och
besluta ytterligare åtgärder.

En liter dricksvatten kostar 4,50 öre i Borås.

Under året fck bolaget besked att Naturvårdsverket har
en pilotanläggning för rening av läkemedelsrester i
Bidraget motsvarar 90 procent av den tänka investeringen
och kommer att komplettera befntliga reningsprocesser i
avloppsreningsverket. Syftet med försöket är att utreda om
rening med hjälp av ozonering i låg dos och efterföljande
rening med hjälp av aktivt kol ger en minskning av
läkemedelsrester i utgående vatten på minst 80 procent
jämfört med inkommande spillvatten.
Utöver läkemedelsrester kommer även pilotanläggningens
reningsgrad av andra oönskade föroreningar som inkommer
via spillvattnet att undersökas. I den här gruppen kommer
vi att följa reningsgraden av PFAS med extra stort intresse,
då befntliga reningsmetoder inte renar bort PFAS i så stor
omfattning som vi önskar.
Erfarenheter av projektet kommer ha nationell betydelse då
man i framtiden kommer uppföra storskaliga anläggningar.
Projektet kommer att pågå till mars 2023.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

färrvärme, el, ånga, färrkyla samt
uppgraderad biogas för fordonsgas
på våra anläggningar. Våra kunder
erbjuds färrvärme som är märkt med
Bra miljöval, helt fritt från fossila
bränslen, samt färrvärme som är producerad från avfall
och biobränsle. Sedan biokraftvärmepannan på Energioch Miljöcenter på Sobacken tagit över baslasten under
driftsäsong från de äldre biopannorna på Ryaverket har
dessutom NOx-utsläppen från vår färrvärmeproduktion
minskat kraftigt. Den nya biokraftvärmepannan har ett
utsläpp av NOx på ca 30-35 mg/MJ vilket kan jämföras med
de gamla pannorna som låg på ca 70 mg/MJ.
Den förnybara elen produceras i verksamhetens
biokraftvärmepanna, vattenkraftstationer och
solcellsanläggning. Utöver det produceras el i bolagets
avfallsförbränningspannor.

Förnybar el från vattenkraft
Våra fyra vattenkraftstationer, Häggårda, Haby, Hulta
och Axelfors, fnns i biföden till Viskan samt i Ätran.
Vattenkraftstationerna byggdes i början av 1900-talet,
Häggårda redan 1906, och har sedan dess kontinuerligt
bidragit med fossilfri el till elnätet. Kraftstationerna
producerade tillsammans 34,9 GWh el under året

vilket motsvarar normala årsförbrukningen hos 1 500
eluppvärmda villor.
Till vattenkraftstationerna hör tre reglermagasin; Frisjön,
Öresjön och Tolken. För minimera påverkan på ekosystemet
reglerar vi magasinen så skonsamt som möjligt. Under
vecka 12-16 har vi som mål att hålla en konstant nivå i
magasinen med hänsyn till gäddlek samt under vecka
18-23 hålla en konstant nivå i magasinen med hänsyn till
storlommen som häckar. I Frisjön har vi som mål under
sommaren att hålla en låg nivå i magasinet eftersom det på
några platser runt om sjön, precis vid strandkanten, växer
en sällsynt blomma (klockgentiana).

Förnybart fordonsbränsle
Vi har som mål att ersätta samtliga fossila bränslen

Good goods i Stadsparken.

med förnybara i linje med internationella och nationella
klimat- och miljömåI. Som en del i det producerar vi biogas
i vår biogasanläggning, där viss del uppgraderas till

Övriga fordon med dieselmotor tankades tidigare med

fordonsbränsle. Det producerade fordonsbränslet, som

HVO100 respektive fossil diesel från andra tankstationer

2021 innehöll 33,7 procent biogas och resten naturgas,

runt om i Borås. Förutom en miljö- och klimatvinst i

går dels till den interna fordonsfottan, dels till två publika

att fordonen numera alltid körs på HVO100 innebar

tankstationer.

förändringen även tid- och kostnadsbesparing då tidigare

För interna fordon, arbetsmaskiner och entreprenad-

tanklösning innebar omväg från befntlig rutt.

Varje dag året runt kör tunga lastbilar in i Borås centrum
med varor till butiker och restauranger. Då varorna inte
transporteras tillsammans blir det många lastbilar. För
att minska utsläpp av avgaser, buller och trängsel på
gator och göra gatumiljön säkrare har det EU-fnansierade

maskiner med dieselmotorer etablerades under

Framöver kommer leverantörer att få möjlighet att nyttja

pilotprojektet Good Goods startats upp. Sedan

sommaren 2021 en tankstation för HVO100 på Sobacken.

tankstationen till självkostnadspris. Detta möjliggör

projektstarten 2019 har Good Goods samordnat och packat

Tankstationen för HVO100 ersatte fera små farmartankar

för oss att på sikt ställa högre klimat- och miljökrav på

om varorna i utkanten av staden och därefter låtit smidiga

med fossil diesel som tidigare fanns utplacerade på

våra leverantörer och på så sätt fasa ut fossila utsläpp

och klimatsmarta fordon leverera varorna in till centrum

verksamhetsområdet för tankning av entreprenadmaskiner.

uppströms leverantörskedjan.

och ta med avfall tillbaka. Vid omlastningscentralen hämtas

Klimatkompenserade tjänsteresor och
hemarbete
I enlighet med Borås Stad riktlinjer för tjänsteresor
använder vi kollektiva färdmedel i möjligaste mån vid
tjänsteresor och när det inte är möjligt klimatkompenseras
resorna genomförda med fossila drivmedel. Under 2021
gick klimatkompenseringen för 2020 års tjänsteresor till
Navet Science Center i deras arbete att utbilda skolelever
i hållbarhetsfrågor. Under 2021 gick andelen tjänsteresor
upp jämfört med 2020 men ligger markant lägre än åren
dessförinnan. Bolaget har på samma sätt som för 2020
tillfälligt frångått uppmaningen om att åka kollektivt på
grund av den pågående pandemin.

avfallet och transporteras till Sobacken för material- eller
energiåtervinning. Smart, eller hur?
I början av året blev projektet beviljat en förlängning till
juni 2023. Vi på Borås Energi och Miljö ser fram emot att
utveckla modellen ytterligare under kommande år med
övriga samarbetspartners.

Ökad energiefektivitet
Vi arbetar aktivt med en ökad energiefektivitet både inom
den egna verksamheten och externt mot våra kunder.
Internt har vi fokus på att energiefektivisera och reducera
energiåtgången per producerad enhet dricksvatten, biogas
och renad enhet avloppsvatten. Arbetet pågår för att
nå de resultat som vi stävar efter. Energianvändningen

Under året har andelen tjänstemän som arbetat hemifrån

i våra egna kontorsfastigheter har efter genomförda

fortsatt varit hög. Möten har i första hand genomförts

energiefektiviseringsåtgärder minskat med 39 procent

via Teams och endast i undantagsfall genomförts fysiskt.

sedan 2016.

Medarbetarnas hemarbete har under året dessutom
medfört en undviken klimatpåverkan på ungefär 100 ton
Kanal från Frisjön vid vattenkraftstationen i Häggårda.

Good goods rullar vidare

koldioxidekvivalenter.

Externt till våra kunder erbjuder vi en rad olika
energiefektiviseringstjänster, allt från mindre uppdrag
till helhetslösningar. Med hjälp av den elektroniska
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tjänsten KeepAnEye ges bästa förutsättningar för

klimatsynpunkt sämre produktionsmetod (t. ex. värme-

det var först på 1970-talet stadens industrier anslöts

även etapp två genomförts då hushåll i Viared, Seglora,

kunden själv att via nätet hålla sig uppdaterad med den

och elproduktion). Det innebär sammantaget att

till Borås Stads första avloppsreningsverk, Gässlösa

Viskafors, Rydboholm och Svaneholm fck nya kärl. Etapp

senaste energistatistiken och möjlighet att kontinuerligt

klimatbokslutet kan redovisa en minskad klimatpåverkan.

avloppsreningsverk. Viskan är idag ett förorenat vattendrag

tre, fyra och fem kommer att implementeras under 2022

med ett bottensediment som innehåller zink, koppar, bly,

för att slutföras under 2023. När implementeringen är klar

krom, dioxiner och andra föroreningar i stora mängder.

har 31 000 kärl monterats och levererats ut till våra kunder

Även andra mark- och vattenområden inom Borås Stad

och koldioxidutsläppen minskat med 3 000 ton koldioxid per

och utifrån uppmätta mätvärden bedöms fastighetens

Scope 1 visar direkta utsläpp från den egna verksamheten,

bär spår av tidigare användning och klassifceras idag som

år i och med förbättrad återvinning!

energibesparingspotential. Önskar man som företag förslag

scope 2 indirekta utsläpp från köpt energi och scope 3 visar

förorenade.

på kostnadsefektiva energiefektiviseringsåtgärder, och

övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar. I gruppen

även hjälp med att genomföra åtgärderna, rekommenderas

”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack

tjänsten Energianalys för företag. Vi erbjuder även andra

vare de produkter och tjänster som vi levererar.

energitjänster, så som bland annat Energikartläggning för

För mer information och för att ta del av klimatbokslutet,
besök vår hemsida www.borasem.se

följa upp och analysera användningen av el, värme,

I fguren visas klimatbokslutets resultat enligt GHG-

kyla och vatten. I tjänsten Energistatus för företag

protokollets redovisningsmetod.

sammanställer vi fastighetens specifka energianvändning

stora företag, energideklaration, driftövervakning och OVKkontroller.

Hållbar konsumtion
och produktion

Klimatbokslut
Klimatbokslutet, som tagits fram tillsammans med Profu

KONSUMTION OCH
12 HÅLLBAR
PRODUKTION

AB, visar att vår verksamhet under 2021 släppte ut

Borås har en lång historia

122 000 ton koldioxidekvivalenter samtidigt som utsläpp

som en utpräglad textil- och

av 313 000 ton koldioxidekvivalenter har undvikits tack

konfektionsstad. 1834 startades

vare företagets produkter och tjänster. Det innebär att vi

Sveriges första mekaniska

för året har en positiv klimatpåverkan med 190 000 ton

bomullsväveri i Rydboholm, sydväst

koldioxidekvivalenter.

om Borås. Ända in på 1960-talet sysselsatte textil-

~

insamlingssystemet och vi har haft fera informationsträfar

av bland annat Viskan och området runt det numera

med många besökare. För att minska plastanvändningen

nerlagda avloppsreningsverket Gässlösa tillsammans

byts den svarta plastpåsen för matavfall ut till en

med Borås Stad och andra verksamhetsutövare.

förnybar papperspåse. Många av frågorna har handlat

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige

om hur papperspåsen är tänkt att fungera och hur den

i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de

ska hanteras så att den inte går sönder. Intresset och de

efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga,

många frågorna från allmänheten märktes också när Borås

hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för

Tidning gjorde ett TV-inslag om Sortera mera hemma, ett

människors hälsa och miljön. Om fera verksamhetsutövare

inslag som fck fest tittare under hela 2021! Vi kommer

är ansvariga ska kostnaderna delas solidariskt.

under nästa år att fortsätta att informera och utbilda våra

Under 2020 påbörjade vi rivning och sanering av marken
Gässlösa har det även funnits en kommunal avfallsdeponi

kunder om hur den fastighetsnära insamlingen är tänkt att
fungera, allt för att få till en hög återvinningsgrad och nöjda
kunder.

(anlades 1930 och sluttäcktes mellan 2003-2008) och en

industriarbetare.

energiföretag och går ut på att studera vilka konsekvenser

Borås Energi och Miljö bär på ett efterbehandlingsansvar

runt Gässlösa avloppsreningsverk (anlades 1934). På

och konfektionsindustrin två tredjedelar av Borås alla

Klimatbokslut bygger på en metod specifkt framtagen för

Allmänheten har under året haft många frågor om det nya

som verksamheten ger upphov till i samhället. I metoden

Viskans föde var en avgörande faktor för Borås expansion

tas hänsyn till att vi som bolag levererar samhällsviktiga

och ekonomiska välfärd och det förorenade processvattnet

energi-, avfalls-, vatten- och avloppstjänster och

från industrierna släpptes ut direkt i Viskan. Från 1908

att verksamhetens tjänster kan ersätta annan ur

har det varit känt att Viskans vatten är förorenat men

verksamhet för fordonsgasproduktion (anlades 1940 och
lades ner i samband med fytten till Energi- och Miljöcenter
på Sobacken).
På Gässlösa medverkar vi i ett åtgärdsförberedande
projekt tillsammans med Borås Stad kring den gamla
slamlagunen. Slamlagunen innehåller förorenat slam
från det nedlagda avloppsreningsverket. I projektet
utreds slammets egenskaper, möjliga spridningsvägar av
föroreningarna i slammet, föroreningskoncentration i de

Scope 1

Scope 2

Scope 3

olika spridningsvägarna samt om det är miljömässigt bäst

Tillförda utsläpp

Undvikna utsläpQ

att låta slammet ligga kvar eller om det är bättre att det
schaktas bort för omhändertagande på deponi. Projektet

Direkta tillförda utsläpp från
den egna verksamheten.

fortgår under 2022.

Sortera mera hemma

indirekta tillförda utsläpp från
köpt energi.

Övriga indirekta
tillförda utsläpp.

Summa
tillförda utsläpp

Undvikna indirekta utsläpp från
företagets produkter/tjänster.
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GHG-protokollets

Klimatpåverkan inklusive
undvikna utsläpp
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Under de senaste åren har pilotprojektet Sortera mera

Ny materialhall för insamlat
förpackningsmaterial

hemma pågått där 1 000 hushåll i Borås har fått testa

I enlighet med avfallstrappan ser vi att mängden

ett nytt system för insamling av hushållsavfall, så kallad

förpackningsmaterial som sorteras ut av våra kunder ökar.

fastighetsnära insamling. Insamlingssystemet möjliggör för

För att kunna ta hand om materialet som vi samlar in via

boråsarna att kunna källsortera tio olika sorters avfall i två

vår fastighetsnära insamling på ett efektivt sätt, har vi

kärl som placeras hemma vid villan eller radhuset. I kärlen

under hösten påbörjat byggnation av en ny materialhall. I

sorteras plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar,

hallen kommer vi att mellanlagra bland annat returpapper

returpapper, restavfall och matavfall.

och förpackningsmaterial för att därefter transportera

I början av mars i år tog projektet steget från pilot till

materialet till anläggning där material återvinns.

fullskala när 3 700 ferfackskärl levererades ut till villor,

För att främja minimering och återanvändning, de två

radhus och fritidshus i Sjömarken, Sandared och Sandhult.

översta stegen i avfallstrappan, planerar vi att anlägga en

Projektet är uppdelat i fem etapper och under året har

kretsloppspark. Under året har vi bland annat arbetat med
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En anläggning för biokol utreds

Grönt kort för återvinning

I dagsläget förbränns en viss del av det rötade avlopps-

I samband med att vi installerar bom- och

slammet och en viss del används som

inpasseringssystem på våra återvinningscentraler planerar

Ny förbehandlingsanläggning för
biologiskt avfall

sluttäckningsmaterial till den egna deponin då det är

vi för att privatpersoner även ska kunna komma in och

svårt att hitta en annan miljömässigt hållbar avsättning

lämna sitt avfall utanför ordinarie öppettider. Grönt kort för

I maj invigdes en ny förbehandlingsanläggning för

för rötresterna. I arbetet att hitta en miljömässig och

att komma in efter ordinarie öppettider kan en privatperson

resursefektiv avsättning, där näringsämnena i rötresterna

få efter en kortare utbildning. Under våren 2022 kommer

tas tillvara, är bolaget involverat i fera externa projekt

våra kunder som använder återvinningscentralerna i Fristad

med förhoppning om att i en nära framtid kunna använda

och Dalsjöfors att kunna lösa ut sina gröna kort.

att hitta en bra plats i staden där kretsloppsparken kan
anläggas. En plats som är enkel för många att ta sig till,
helst utan bil, och som medborgarna gärna vill vara på.

matavfall och annat biologiskt avfall på Sobacken. I
den nya anläggningen, som ersatte en äldre och uttjänt
anläggning, kan verksamheten dels ta emot mer
matavfall och annat biologiskt avfall och dels få till en
mer efektiv förbehandlingsprocess för att möjliggöra en
mer resursefektiv biogas- och biogödselproduktion. Den
certiferade biogödseln återförs efter noggranna kontroller
till lokala jordbruksmarker. Under 2021 återfördes 30 253
ton biogödsel.

det rötade avloppsslammet på ett sätt som inte riskerar
återföra föroreningar i kretsloppet. Går testerna väl är

Miljöanpassade inköp

vår förhoppning att anlägga en anläggning för biokol på

Vid ofentlig upphandling ställer vi relevanta miljö- och

Sobacken.

Mobil återvinning

hållbarhetskrav på de upphandlade produkterna och
tjänsterna. Genom upphandling har vi som kommunalägt
bolag en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Ekosystem och
biologisk mångfald
Under året startade Borås
rent och snyggt upp projekt
Dumpa trädgårdstippen! med
syfte att motverka spridning av
trädgårdstippar runt om i Borås.
Förutom trädgårdsavfall slängs ofta annat avfall som inte
hör hemma i naturen, så som invasiva växter, glas, plastoch keramikkrukor.
Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås
Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås
City, Navet, Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund,

I slutet av november invigde vi vårt nya koncept med

och skapandet av en giftfri miljö genom att välja produkter

För att förhindra spridning och för ett säkert

Efter en inkörningsperiod under sommaren har den

mobil återvinning. Den mobila återvinningscentralen är

utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. I vårt arbete

omhändertagande av främmande invasiva växter är

nya anläggningen dessutom resulterat i en minskad

tänkt att placeras ut på strategiskt utvalda platser i

använder vi oss av krav som upphandlingsmyndigheten

vi delaktiga även i det projekt som Borås Stad driver

luktspridning till närboende då luktkällor numera är

Borås och underlätta för alla som av olika anledningar

anser är skäliga.

rörande invasiva arter. På våra återvinningscentraler kan

inbyggda och ventilationsanläggningen är försedd med

inte har möjlighet att ta sig till en av våra ordinarie

privatpersoner lämna in mindre mängder växtdelar från

kolflter.

återvinningscentraler. På den mobila återvinningen erbjuds

invasiva växter som är väl inpaketerade och separerade

boråsarna att sortera allt från elektronik till grovavfall.

från annat avfall. Jordmassor som är kontaminerade med

Responsen från allmänheten har varit bra och gemene man
tycker att det är fantastiskt att återvinningscentralen kan
komma till dem istället för tvärt om!

växtdelar från invasiva växter tas i nuläget inte emot från
vare sig privatpersoner eller företagskunder. Vi arbetar med
att se över våra möjligheter att ta emot även detta.
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Nu blir fjärrvärmen ännu mer klimatsmart
Under året har kvarvarande andelen fossilt start- och stödbränsle till avfallspannor på
Ryaverket ersatts med bioolja. På så sätt kan vi producera mer klimatsmart färrvärme, el
och processånga till boråsarna.

Produktion i kraftvärmeverk
Kraftvärmeverken producerar färrvärme och el när vi
behöver det som allra mest, det vill säga under kalla och
mörka vintermånader. Tillsammans med vattenkraft

och fungerar som backup och har varit i drift endast vid
något tillfälle de senaste åren.

Hur fungerar färrvärme?

och kärnkraft är kraftvärme en baskraft i den svenska

Fjärrvärmenätet i Borås omfattar Borås, Fristad,

energiförsörjningen och ett viktigt komplement till vind-

Sandared och Dalsjöfors och fungerar som ett jättestort

och solenergi.

sammanbyggt varmvattensystem. Fjärrvärmesystemet

I vårt kraftvärmeverk på Ryaverket producerar vi färrvärme,
el och processånga från två avfallspannor och två
biopannor. Avfallspannorna är i drift året runt, bortsett
från kortare revisionsstopp på våren respektive hösten.

är uppbyggt för att dels tillhandahålla uppvärmning till
låg kostnad med hög leveranssäkerhet, och dels för att
minska stadens totala klimat- och miljöpåverkan kopplat till
uppvärmning.

Biopannorna är i drift huvudsakligen vid kall väderlek. Från

Fjärrvärme har en låg miljöpåverkan. Utsläppen från

höst till vår producerar vi även färrvärme och el från vår

en villaägare som värmer upp sitt hus med hjälp av en

biopanna i kraftvärmeverket på Sobacken.

bergvärmepump är ungefär 27 ton koldioxidekvivalenter
högre per år jämfört med en villaägare som värmer upp sitt

Produktion i hetvattencentraler

Under hösten stängde vi symboliskt av oljekranen på Ryaverket. Magnus Kårestedt, VD Borås Energi och
Miljö, Christer Södeliden, VD Pulsen Fastigheter, Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst och Per
Bolund, dåvarande vice statsminister och miljö- och klimatminister.

hus med färrvärme.

I verksamheten producerar vi vid behov även färrvärme i
våra fem hetvattencentraler. Två av dessa går på fossil olja

Utfasning av fossila bränslen

288 varv runt jorden

Bioolja används sedan hösten som start- och stödbränsle i

Ungefär 800 000 liter fossil olja har använts i
avfallspannorna på Ryaverket i snitt de senaste fem åren
vilket medför ett fossilt koldioxidutsläpp på ca 2 320
ton per år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven
personbil som kör 11,5 miljoner kilometer eller 288 varv
runt jorden.

avfallspannorna på Ryaverket. Startbränsle används för att
starta upp pannan och komma upp i den höga temperatur
som krävs för att förbränna avfall. Stödbränsle används om
temperaturen i pannan av någon anledning skulle sjunka i
temperatur under drift, och för att då snabbt komma upp i
temperatur.
På HVC Hultasjön, en av våra hetvattencentraler,
genomfördes under våren 2021 ett byte från fossil olja till
bioolja. Därmed är våra hetvattencentraler, förutom de två
backup-centralerna, fossilfria. Två av hetvattencentralerna
går på bioolja och den tredje på pellets. Under året har
dessutom en av pannorna på hetvattencentralen HVC
Bäckeskog tagits ur drift och pannans gasoltank har tömts
och därefter monterats ner.
Det går inte att byta ut fossil olja mot bioolja utan att
justera systemen. Avfallspannorna har därför genomgått
ett byte av hela oljesystemet med ledningar, pumpar,
förvärmare och ventiler för att kunna hantera biooljan.
Projektledare Erik Svantesson inne i Ryaverket.

Detta för att biooljan har en högre syrahalt vilket kräver
speciella material.

Biooljan vi använder oss av utvinns ur
restprodukter från exempelvis
läkemedelsindustrin och biodieseltillverkning
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Social hållbarhet

God hälsa och
välbefnnande

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Vi arbetar för en hälsofrämjande
arbetsplats med medarbetare

Vi arbetar för en öppen och positiv människosyn som tar vara på medarbetarnas fulla
potential, oavsett position och ansvarsnivå. Vi ser det som en förutsättning för att vara en
arbetsgivare i framkant med hög trivsel.

som har god hälsa och goda
hälsorelaterade beteenden. En
hälsosam arbetsmiljö förutsätter
medarbetarnas och chefernas engagemang, kunskap,
befogenheter och resurser - vilket vi arbetar med på olika

Våra medarbetare
Under året har vi välkomnat 33 (24, 2020) nya medarbetare
och haft en personalomsättning på 5,8 procent (5,2

Tillsammans med boråsarna skapar vi
Sveriges mest hållbara kretsloppsstad.

av utbildade hälsoinspiratörer, vars uppdrag är att
uppmuntra och främja en hälsosam livsstil i form av kost,
motion, hälsa och balans mellan arbete och fritid. Utspritt
över året har de anordnat en rad olika friskvårdsaktiviteter,
så som exempelvis en stegtävling med gemensamt mål
att gå till Glasgow, en digital afterwork, frisbeegolf på
Ymergården och hälsobingo.
Andra hälsofrämjande aktiviteter som bolaget stödjer är

Arbetsmiljöutbildning

bland annat Viskan Open Water, ett simevenemang med
både motions- och tävlingsklass som på ett roligt sätt
visar att det är möjligt att simma i Viskans vatten, och

för verksamhetens chefer, skyddsombud och andra

En öppen och positiv människosyn som tar tillvara på

Internt i företaget bedrivs ett omfattande friskvårdsarbete

sätt.

Under hösten har en tredagars BAM-utbildning hållits

procent, 2020).

Hälsoinspiratörer

medarbetare med behov av utbildningen. Utbildningens

Kretsloppet, en löparfest där kretslopps- och miljöarbetet i
Borås står i fokus.

medarbetarnas fulla potential, oavsett position och

Medarbetardag

ansvarsnivå är en förutsättning för att även i fortsättningen

I november anordnade bolaget en medarbetardag där

hantera arbetsmiljörisker och möjligheter som man som

vara en arbetsgivare i framkant med hög trivsel, en

medarbetarna inledningsvis bjöds på lunch och därefter

chef ställs inför i sin dagliga verksamhet. Med fördjupad

Till största del bedriver vi ett systematiskt

sjukfrånvaro under 3,5 procent och en hög grad av intern

en eftermiddag full med aktiviteter. VD inledde med att

kunskap och verktyg möjliggör vi för verksamhetens

arbetsmiljöarbete med interna resurser. För extra stöd och

rekrytering av lediga tjänster inom bolaget. Vårt mål är

berätta om bolagets nya vision och övergripande mål i den

chefer att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

stöttning tar vi hjälp av vår företagshälsovård med bland

att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta, motiverade

nya afärsplanen.

och säkerhetskulturen tillsammans med skyddsombud,

annat förebyggande och lagstadgade hälsoundersökningar

Madeleine Westin, journalist och meteorolog till vardags

medarbetare och andra specialistfunktioner. Under

för skiftgång, kemikalie- och höghöjdsarbete samt

utbildningen fck deltagande chefer i uppgift att

rehabiliteringsärenden. Genom företagshälsan eller annan

med ”nya ögon” se över sin verksamhet och ta fram

samarbetspartner erbjuds även medarbetarna olika typer

konkreta aktiviteter och åtgärder, och därefter utveckla

av vaccinationer som behövs för arbetet samt exempelvis

höll även ett intresseväckande föredrag om pågående

verksamhetens handlingsplan för arbetsmiljöfrågor.

vaccination mot säsongsinfuensa.

klimatförändringar.

Andra utbildningar som har genomförts är bland

Medarbetarna deltog aktivt genom att besvara

annat arbete i trånga utrymmen, heta arbeten och

medarbetare.

fokusområde var att skapa förståelse och metodik för att

Pandemi

och moderator under denna eftermiddag, intervjuade

Även under detta år har vi befunnit oss i en pandemi, en

utmaningar och pågående utvecklingsprojekt. Madeleine

samhällsutmaning som påverkat oss alla både privat och i
yrkeslivet.
De festa av våra tjänstemän har under pandemin arbetat
hemifrån, våra kontrollrum har varit stängda för obehöriga
och övriga verksamheter har planerats och struktureras
om för att begränsa smittspridning. Teamsmöten har
blivit vardag och alla som har haft behov av datorskärm,
skrivbord, kontorsstol och ergonomiska hjälpmedel till

därefter några ur ledningsgruppen med fokus på

olika frågeställningar digitalt. Svaren på frågorna

Företagshälsovård

brandutbildning.

kommenterades och diskuterades från scenen.
Eftermiddagen avslutades med gemensamt mingel,
livemusik och tilltugg.

hemarbetsplatsen har fått låna med sig det hem.

333 tillsvidareanställda

33 visstidsanställda
(exklusive timanställda)

366 anställda, beräknat som snitt över året.
Tillsvidareanställda: 76 kvinnor, 257 män.
Visstidsanställda: 8 kvinnor, 25 män.

<30

30-39

40-49

Åldersstruktur över medarbetare.

50-59

>60

Madeleine Westin och Magnus Kårestedt på medarbetardagen.
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Medelåldern
för anställda
är 47,1 år.

Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

8

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Samtliga av verksamhetens
medarbetare omfattas
av kollektivavtal och den

tri

lönekartläggning som har

en fördjupad kunskap om ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet och stärka kopplingen till vårt dagliga arbete.
Tidigare under året genomfördes samma utbildning för
bolagets styrelse.

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag på
5 000 kr (baserat på en heltidsanställning). Under

genomförts i verksamheten enligt diskrimineringslagen

2021 var det 231 medarbetare som tog del av

visar att det inte fnns några osakliga löneskillnader på

erbjudandet och i genomsnitt användes

grund av kön. Vi tillämpar individuell lönesättning för

3 244 kronor av bidraget.

samtliga personalkategorier enligt kollektivavtal.
Våra medarbetare får regelbunden uppföljning av sina
prestationer genom årliga medarbetar- och målsamtal.
I delar av verksamheten genomförs regelbundna
energisamtal, ett samtal på femton minuter, där chef
och medarbetare diskuterar hur medarbetaren mår,

Vi har under året haft 12 arbetsskador med sjukfrånvaro
(7, 2020) som tillsammans medfört 181 frånvarodagar (37,
2020). Tre av olyckorna klassifceras som högriskolyckor,

medarbetare.

denne behöver hjälp med något särskilt samt balans mellan

Rikskort erbjuds till våra medarbetare i syfte att

arbete och fritid.

uppmuntra till att äta en näringsrik och hälsosam lunch

om chefens roll och ansvar. På utbildningen fck

erbjudande. Vi uppmuntrar även våra medarbetare att

en. Detta med syfte att så tidigt som möjligt identifera

cheferna lära sig mer om lagstiftning kring arbetsrätt,

lämna blod på betald arbetstid.

ohälsa och möjliga hälsofrämjande aktiviteter som främjar

arbetsmiljö, konkurrens, avtal och korruption. För avsnittet

återhämtning av medarbetarens arbetsförmåga, för att i

korruption genomfördes en lång diskussion kring mutor,

möjligaste mån undvika långvarig sjukskrivning.

bestickning, beroendeställning och lojalitet i syfte att

medarbetare varit frånvarande en månad eller längre. Under

skadats på vår arbetsplats.

året har totalt femton rehabiliteringsärenden hanterats.
Där det fnns gränssnitt har rehabiliteringsutredning/plan

stärka kursdeltagarnas kunskap på området ytterligare.

Två av rehabiliteringsärendena har varit arbetsrelaterade,
en med anledning av fysisk skada eller begränsning och den

Verksamhetens skyddskommitté sammanträder

rapporterades 41 tillbud och 47 riskobservationer. För ett
ökat fokus och som en del i vårt säkerhetskulturarbete

andra på grund av ohälsa.

fyra gånger per år och består av arbetsgivar- och
arbetstagarrepresentanter. På avdelningarnas

är arbetsmiljöfrågor den första punkten på agendan för

arbetsplatsträfar under året har vi fortsatt att arbeta

ledningsgruppens möten. Bolaget har under året genomfört

mot trakasserier och kränkande särbehandling. Under året

en säkerhetsklimatundersökning och arbetat med
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

klimat- och miljöpåverkan.

vilken typ av ledarskap som förväntas av bolagets chefer.

observationerna utreds och följs upp. Under förra året

ÅR

genom bolaget för att på så sätt minska den enskildes

ledarskapsplattform med syfte att beskriva och förtydliga

Samverkan

handlingsplaner i syfte att stärka säkerhetskulturen och

Våra medarbetare erbjuds även att privatleasa en miljöbil

På utbildningen gick utbildaren igenom bolagets

genomförts av chef tillsammans med HR.

SJUKDAG 1-14

SJUKDAG 15-59

SJUKDAG 60 +-

2021

1,83 %

2,73 %

1,82 %

2020

1,73 %

0,72 %

2,28 %

2019

1,62 %

0,64 %

2,82 %

Vi har som policy att genomföra en rehabiliteringsutredning
när en medarbetare har varit sjuk mer än fyra veckor i

Sjukfrånvaro, antal arbetstimmar i procent av ordinarie

följd, haft tre tillfällen av korttidssjukfrånvaro under en

arbetstid.

12-månaders period eller när medarbetaren själv önskar

friskvårdsaktiviteter kostnadsfritt, exempelvis tennis,
våra medarbetare som nyttjar någon eller några av dessa

skadades. Under året har även tre externa medarbetare

Rehabilitering

varje dag. Utöver friskvårdsbidrag erbjuds ett antal
badminton och simning. Varje vecka är det många av

Vi gick in i året med tre aktiva rehabiliteringsärenden där

i vårt avvikelsesystem i Canea och där incidenterna och

annat hälsoundersökningar och vaccinationer till våra

HR-avdelningen genomfört en 1,5 dagar lång utbildning

det vill säga hög konsekvens för medarbetaren som

Arbetsskador, tillbud och riskobservationer rapporteras

och erbjuder genom företagshälsovården bland

Under hösten har bolagets chefer tillsammans med

Ninoslav Siric, chauför på Borås Energi och Miljö..

Olyckor och tillbud

Vi har ett tätt samarbete med företagshälsovården

medarbetarens arbetsbelastning, hur arbetet går och om

Utbildning om chefens roll och ansvar

EnERGI MILJÖ

Förmåner

har vi inte haft några fall av diskriminering eller kränkande
särbehandling.
På ledarrådet, som är ett månadsvis möte för
verksamhetens chefer, ges aktuell information om
verksamheten och aktuella frågor diskuteras. På ett av
dessa tillfällen under hösten hölls en två timmar lång
utbildning om hållbarhet av bolagets hållbarhetschef.
Utbildningens hölls i syfte att ge verksamhetens chefer

Aktiviteter i Viskan på Vattendagen.
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Hållbara städer och
samhällen

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Innovationsprogram med
fokus på omställning
Sedan början av hösten är Borås en
av 23 svenska städer i Viable Cities
klimatsatsning Klimatneutrala städer 2030. I projektet,
som i Borås har fått namnet Klimatneutrala Borås 2030,
samverkar Borås Stad tillsammans med Borås Energi och
Miljö AB, Fristadbostäder AB, Navet Science Center och
Science Park Borås i att driva på en klimatomställning för
att Borås år 2030 ska vara klimatneutralt.

samtidigt öka trivsel och trygghet i samhället. Samarbetet,
Borås rent och snyggt, har gjort att Borås Stad under de
senaste fem åren blivit utsedd av stiftelsen Håll Sverige
Rent till den svenska kommun som bedriver det bästa,
strategiska arbetet mot nedskräpning. Det här året
hamnade vi på en hedrande andra plats.

Budskap via medier
Nationella kampanjer har under året uppmärksammats
via ljussättning på Ryaverkets ackumulatortank.
Ackumulatortanken har bland annat lyst rosa och blå för
att uppmärksamma cancerkampanjer och orange för att
uppmärksamma psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor.
Under året har vi även i våra digitala kanaler lyft fram

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med

enskilda medarbetare med olika yrkesroller för att sprida en

fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara

stolthet kring enskilda och gemensamma insatser.

städer. Programmets mission är klimatneutrala städer
2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser och
genomförs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten
och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig
myndighet.

Återbruk
Borås Energi och Miljö samarbetar med
arbetslivsförvaltningen i Borås med Återbruk, en
individanpassad arbetsträning i form av praktik eller
arbetsmarknadsanställning med syfte att hitta

Klimatneutrala städer 2030 är Sveriges hittills

meningsfull sysselsättning för de som står långt utanför

största satsning på klimatneutrala och hållbara

arbetsmarknaden. För oss är Återbruk en viktig länk mellan

städer. Den totala budgeten är över 200 mnkr.

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vårt projekt Klimatneutrala Borås 2030 har beviljats
4,9 mnkr i projektbidrag.

Vattendagen och Kretsloppsveckan
I augusti genomfördes Vattendagen, en dag där vi

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete

tillsammans med boråsarna diskuterade vattnets värde och

mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och

varför vi tillsammans ska värna om vatten. Navet Science

civilsamhälle. Detta för att mobilisera en omställning av

Center var på plats och visade besökarna vad det fnns för

våra svenska städers sätt att fungera i linje med nationella

biologiskt liv i Viskan och Emma Frans höll ett uppskattat

miljö- och klimatmål samt internationella åtaganden

föredrag, ”Alla tvättar händerna”. Emma Frans vann

kopplat till de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads Sociala medier pris 2020.

Drömstaden

Viskans vatten kan användas till både lek och rekreation.

För sjätte året i rad startade vi tillsammans med Navet

Kretsloppsveckan genomfördes sista veckan i september

Science Center i Borås upp Drömstaden, Sveriges största

och innehöll frukostmöte om smarta transporter

hållbarhetsprojekt för femteklassare. Under ett helt läsår

i centrala Borås, uppstart av projekt Drömstaden,

undervisades elever på ett inspirerande sätt om ekologisk,

Minimeringsmästarna och informationsträfar om det

social och ekonomisk hållbarhet.

nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Veckan

Drömstaden är ett spännande och på många sätt ett

avslutades med Kretsloppet den 2 oktober, en löparfest

ovanligt projekt, eftersom ett helhetsgrepp har tagits om
hur man kan undervisa om hållbar utveckling under ett helt
läsår.

Borås rent och snyggt
Vi arbetar tillsammans med Borås Stad, fastighetsbolag
och andra lokala aktörer för att minska nedskräpning och
Ackumulatortanken lyser rosa för att uppmärksamma bröstcancer och Rosa bandet-kampanjen..

Under Vattendagen fck även boråsarna inspiration till hur

som det här året fck anpassas efter rådande restriktioner.
Deltagarna som var med uppskattade evenemanget
och många uttryckte att det var roligt att det kunde
genomföras med omtanke och hänsyn till deltagarna.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Ekonomisk hållbarhet
Vår målsättning är att erbjuda samhällsnyttiga produkter och tjänster till en rimlig kostnad.
Genom att erbjuda ekologiskt-, socialt och ekonomiskt hållbara produkter och tjänster skapar
Borås Energi och Miljö långsiktiga relationer till lokala och regionala kunder och samhälle.

Hållbar konsumtion
och produktion
Bolaget följer Borås Stads
revisionskontors riktlinjer gällande

Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Bolaget styrs utifrån afärsmässiga
grunder med fnansiell målsättning
för soliditet och avkastning på

8

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

~

ytterligare information fnns vår årsredovisning på sida 23

muta och bestickning och under

och framåt.

2021 är inga korruptionsincidenter

12

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

CX)

rapporterade.

Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Hållbarhetsfokus i projekt
De projekt som bedrivs på vår projektavdelning ska
genomföras med ett hållbarhetsfokus och med minsta
möjliga miljöpåverkan. Då våra upphandlingar är vår största
chans att påverka har vi valt att lägga miljömålsfokus
på krav i entreprenadupphandlingar. Vid upphandlingar
försöker vi där det är möjligt, väga in hållbarhet och
miljöaspekter i utvärderingskriterierna.

Upphandlingar

I de entreprenadupphandlingar där frågan är relevant, ställs

Genom att genomföra hållbara upphandlingar kan vi på

krav på att entreprenörer lever upp till drivmedelsdelen

ett efektivt sätt använda våra ekonomiska resurser och

i Trafkverkets skrift – ”Gemensamma miljökrav för

totalt kapital. Våra fnansiella mål

Vår verksamhet omfattar en

bidra till ett väl fungerande näringsliv, en variation av

entreprenader”. Skriften från Trafkverket ska även biläggas

defnieras i vårt ägardirektiv från Borås Stad. Målsättningen

betydande del av Borås Stads

leverantörer, sund konkurrens samt ekonomisk tillväxt utan

relevanta entreprenadupphandlingar. För varje upphandling

är att över tid generera en rimlig avkastning för att

infrastruktur vilket skapar behov

att det sker på bekostnad av människor eller miljö. I våra

ska dessutom anges om särskilt känsliga områden

bibehålla och utveckla en stabil och långsiktig verksamhet.

för löpande re- och nyinvesteringar.

upphandlingar ser vi inte enbart till inköpspris, utan tar

föreligger.

Reinvesteringar och förebyggande

även hänsyn till kvalitet och de kostnader som kan uppstå

underhåll är avgörande för att bibehålla en hög

under en varas eller en tjänsts livslängd.

Byggvarubedömningen (BVB) är ett branschöverskridande

Kostnad för vatten och värme i Borås ligger i nivå med
nationella snittet för jämförbara tjänster och produkter från
andra producenter (Nils Holgersson-rapporten).

tillgänglighet i våra anläggningar och ledningsnät samt
upprätthålla en hög leveranssäkerhet.

system för miljöbedömning av byggvaror. Systemet

Vi har en upphandlingspolicy och upphandlingsrutin på

innefattar en databas i vilken man kan söka efter

bolaget som ligger som grund för inköpsavdelningens

bedömda byggvaror. BVB ska användas vid större

Högt elpris

Nyinvesteringar krävs löpande för att anpassa

arbete. Vi ska i förhållande till våra leverantörer och

anläggningsentreprenader. Bedömningen av en byggvara

2021 var ett år med historiskt höga elpriser. Orsaker var

verksamheten utifrån ökad efterfrågan, ny teknik och

samarbetspartners vara en ansvarstagande, neutral,

görs för hela dess livscykel och omfattar följande områden:

bland annat svag hydrologi och höga gas- och kolpriser.

ökade miljö- och hållbarhetskrav. Större investeringsbeslut

pålitlig samarbetspartner och kompetent beställare med

• Kemiskt innehåll (innehållsdeklaration).

Dessa förutsättningar påverkar också Borås Energi och

såsom byggnation av nya anläggningar lyfts till

god afärsetik. Som ofentlig aktör styrs vår verksamhet

Miljö som uppvisar ett positivt resultat för år 2021.

kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.

bland annat av lagarna om ofentlig upphandling och

Resultatet uppgår till 58,6 mnkr. En positiv intäktssida
förklaras främst av hög produktionsvolym i kombination

Investeringar

med gynnsamma elpriser. Bolaget har även positiva

Under 2021 har vi investerat ungefär 315 mnkr.

intäkter gällande de rörliga vatten- och avloppsavgifterna

Arbetet med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem

liksom för intäkter avseende deponi och kommunalt avfall.

har under året fortsatt och ska bidra till minskade

På kostnadssidan har den högre produktionen lett till

koldioxidutsläpp och ökad kundnöjdhet. Årets investering

ökade bränslekostnader. Ökade energikostnader påverkar
kostnadssidan negativt liksom kostnader för pågående
skiljeförfarande samt prisökning på plastpåsar till sortering.
Underhållskostnader är högre än beräknat. Under slutet av
året gjordes även en nedskrivning på biogasanläggningarna.

ofentlighets- och sekretesslagen. Vi ska tillsammans
med våra leverantörer bygga goda relationer och leverera
kostnadsefektiva och långsiktigt hållbara lösningar som

• Ingående material (råvaror).
• Produktion.
• Distribution.

skapar mervärde för våra kunder.

• Byggskede.

Hållbarhetskrav och leverantörsuppföljning

• Bruksskede.

för insamlingssystemet uppgår till strax över 50 mnkr och

I våra upphandlingar ställer vi hållbarhetskrav avseende

• Rivning.

projektet planeras helt implementerat under 2023.

kvalitet, miljö och arbetsmiljö, kraven i vår uppförandekod,

• Rest- och avfallsprodukter.

Ytterligare en stor enskild investering har varit arbetet
med konvertering till fossilfri drift på Ryaverket,
där årets investering uppgått till ca 20 mnkr. Vi

Borås Stads uppförandekod samt de krav om Vita Jobb som
styrelsen för Borås Energi och Miljö tagit fram.
Under avtalstiden genomför vi periodiska

Bokslut

arbetar även med att förtäta och reinvestera i

fördjupade leverantörsuppföljningar och

vårt ledningsnät för färrvärme och VA, för att

under 2021 genomfördes sex stycken.

Balansomslutningen uppgick för år 2021 till 5 276 mnkr.

upprätthålla god redundans och säkra leverans.

Soliditeten landade på 11,2 procent och avkastning på

Våra investeringar i förtätning och reinvestering

totalt kapital på 2,6 procent. Vi betalade även tillbaka

i ledningsnätet uppgick under 2021 till ca 65

10 mnkr i koncernbidrag till vår ägare Borås Stad. För

mnkr.

Leverantörsuppföljningar sker även löpande
i samband med varje leverans.

• Inomhusmiljö.
Projektavdelningen har även som mål att använda Borås
Stads Återbruket vid exempelvis rivningsprojekt eller som
arbetsstöd i andra investeringsprojekt.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Kund investerar långsiktigt i fjärrvärme
och klimatsmarta åtgärder
I kvarteret Svanen i centrala Borås står två ferbostadshus byggda 2005. Tillsammans bildar de Brf Svanen, som består av 40 lägenheter.
Föreningen ligger långt fram inom hållbarhet tack vare ett aktivt styrelsearbete och långsiktiga investeringar.

Bostadsrättföreningen Svanen
De två ferfamiljshusen i bostadsrättsföreningen Svanen
värms sedan husen byggdes 2005 med färrvärme
från Borås Energi och Miljö. För några år sedan började
föreningen undersöka och planera för att byta
uppvärmningssystem, från färrvärme till bergvärme.
Föreningen var långt framme i sina planer, bland annat
undersöktes grundförhållanden, hur många och djupa
borrhål som föreningen behövde borra och hur mycket
värme som kunde utvinnas ur borrhålen.

Fjärrvärme Invest
I denna veva fck föreningen ett afärsförslag av Borås
Energi och Miljö om att återinvestera i sin befntliga
färrvärme. Borås Energi och Miljö tog tillsammans med

i jämförelse med exempelvis bergvärmealternativet
och det avgjorde saken, säger Göran Bengtson som är
styrelseledamot i Brf Svanen.
Under 2021 fattade föreningen beslut om Fjärrvärme
Invest, det vill säga att återinvestera i sin befntliga
färrvärme istället för att byta uppvärmningssystem.
Beslutet innebär att från 2021 och tio år framåt kommer
färrvärme stå för föreningens uppvärmning.

Erbjudande till alla företagskunder
Med erbjudandet Fjärrvärme Invest kan alla företagskunder
till Borås Energi och Miljö välja att investera i sin

Fler klimatsmarta åtgärder
Brf Svanen har inte bara återinvesterat i sin
färrvärmeanläggning utan även gjort andra investeringar
för att spara energi och minska sin totala klimatpåverkan.
På ferfamiljshusens taket fnns solceller som alstrar ca
39 000 kWh förnybar el per år. El som används i
lägenheterna och till sex laddstolpar i garaget. Föreningen
har även investerat i en värmeväxlare. Den gör att ny, ren
luft utifrån värms upp med den varma luften inomhus, innan
den nya luften fördelas i huset och den gamla ventileras
ut. Det leder till ett bra inomhusklimat och ytterligare
energibesparingar.

Föreningen har också stängt av fera element i huset
för att spara energi. Trappuppgångar, cykelrum,
garage och soprum behöver inte vara uppvärmda,
eftersom boende inte är där några längre stunder.
Förbättringsarbetet fortsätter och föreningen planerar att
göra en energideklaration och använda den obligatoriska
ventilationskontrollen för att hitta fer energibesparande
lösningar.
Det aktiva arbetet med att minska energiåtgången har
också lett till ekonomiska fördelar och en god ekonomi.
Därför har föreningen beslutat att genomföra en
avgiftssänkning på i genomsnitt 1 000 kronor per lägenhet.

färrvärmeanläggning genom en förskottsbetalning. Det är
ett klimatsmart val som dessutom innebär att kunden får
rabatt på färrvärmen under avtalstiden.

föreningen fram ett förslag som gick ut på att föreningen
skulle göra en förskottsinbetalning på sin förväntade
energikostnad, mot en tioårig rabatt på färrvärmen.
Borås Energi och Miljö gjorde även tillsammans
med föreningen en klimatsimulering där olika
uppvärmningsalternativ jämfördes med varandra.
-Analysen visade att färrvärme tillsammans med

”Analysen visade att
färrvärmen har en betydligt
mindre miljöpåverkan och
det avgjorde saken”

föreningens solceller gav den lägsta klimatpåverkan

VARFÖR FJÄRRVÄRME?
Den mesta av färrvärmen vi producerar på Borås Energi och Miljö baseras på avfall och
biobränsle. Vi använder energi som annars hade gått till spillo, vilket gör färrvärme till
ett av de mest hållbara uppvärmningsalternativen. När du väljer Bra Miljöval Fjärrvärme
som värmeenergi kan du dessutom vara säker på att den producerats med förnybara
energikällor som uppfyller hårda miljökrav. Att välja en hållbar värmekälla är ett enkelt
och billigt sätt att värna om miljön.

Kent Iveling, Ann-Cathrine Hansson och
Göran Bengtson från Brf Svanens styrelse.

KRETSLOPPSSTADEN BORÅS
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Borås Energi och Miljös ambition är att ta tillvara alla energiföden i Borås och omvandla
dem till nyttor som färrvärme, färrkyla, el och biogas. I vår afärsidé ingår att vi ska

INDUSTRIN

– i ett evigt kretslopp – förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om
kretsloppet ska fungera fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För du är en del av
kretsloppet. Och kretsloppet är en del av dig.

ÅTERBRUKET

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)
FÖRPACKNINGS- OCH
TIDNINGSINSAMLINGEN

BIOGAS

ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)

MATAVFALL
AVDUNSTNING

FÖRPACKAT MATAVFALL

BRÄNNBART AVFALL

VATTENRENING
SJÖBO VATTENVERK

KYLA

AVLOPP

VÄRME

ENERGIBESPARING

BIOLOGISK

EL

MÅNGFALD

ÅKERMARK

SKOG / BIOBRÄNSLE

SOLCELLER

VATTENKRAFTVERK

ÖRESJÖ/VISKAN

SOBACKEN AVLOPPSRENINGSVERK

ENERGI- OCH MILJÖCENTER SOBACKEN

EL

u

VÄRME
SLAM
BIOGAS
EL

BIOBRÄNSLE
ASKA
BIOGÖDSEL

ELBÖRS

EL
SPILLVÄRME

BIOGASANLÄGGNING

RESTAURANG/
INDUSTRI

GRI-INDEX
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GRI-index och ytterligare upplysningar
Generella standardupplysningar.

102-50

Redovisningsperiod

2

GRI 102: ALLMÄN INFORMATION 2016

102-51

Datum för publicering av den senaste redovisningen

2

ORGANISATIONSPROFIL

102-52

Redovisningscykel

2

GRI

BESKRIVNING

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

102-1

Organisationens namn

23

102-53

Kontaktperson

2

102-2

Viktigaste aktiviteterna, varumärkena, produkterna och tjänster

2

102-54

Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer

2

102-3

Lokalisering av organisationens huvudkontor

29

102-55

GRI index

21-22

102-4

Lokalisering av organisationens verksamhet

2, 29

102-56

Externt bestyrkande

2, 22

102-5

Ägarstruktur och organisationsform

24

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

24

EKONOMI

102-7

Den redovisade organisationens storlek

4, 24

103-1

Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden

2, 18, 29

102-8

Antal anställda per anställningsform, hel- och deltid

15

103-2

Metod för styrning och dess olika delar

5-6, 18

102-9

Organisationens leverantörskedja

7

103-3

Utvärdering av styrningen

5-6, 18

102-10

Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek och ägande

2

GRI 203: INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN 2016

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

2

203-1

102-12

Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer

6

GRI 205: ANTIKORRUPTION 2016

102-13

Medlemskap i organisationer

6

205-1

Verksamheter som har utvärderats avseende risker relaterade till korruption

6, 18

205-3

Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

18

STRATEGI

Investeringar i infrastrukturen

102-14

Uttalande från VD

3

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016

102-15

Påverkan, risker och möjligheter

8

MILJÖ

ETIK OCH INTEGRITET

4, 18

103-1

Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden

2, 10-13

102-16

Värderingar, principer och koder för uppförande

6, 8, 18

103-2

Metod för styrning och dess olika delar

5, 10-13

102-17

Visselblåsarfunktion

7

103-3

Utvärdering av styrningen

5, 10-13

GRI 301: MATERIAL 2016

STYRNING
102-18

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

5

301-1

Materialanvändning

102-24

Tillsättning av styrelse

5

GRI 302: ENERGI 2016

102-27

Utbildningsinsatser för högsta ledningen

15, 16

302-1

Energianvändning inom organisationen

4, 10-13

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

GRI 303: VATTEN OCH UTSLÄPP 2018

INTRESSENTER
102-40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

7

303-3

Vattenuttag

10

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-41

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

16

303-4

Utsläpp till vatten

10

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-42

Princip för identifering och urval av intressenter

7

303-5

Vattenanvändning inom organisationen

10

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-43

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

7

GRI 304: BIOLOGISK MÅNGFALD 2016

102-44

Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter

7

304-2

Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden (i skyddade områden)

11, 13

GRI 305: UTSLÄPP 2016

REDOVISNINGSPROFIL
102-45

Koncernbolag som omfattas av redovisningen

2, 23

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-46

Process för defnition av innehållet och avgränsningar

2

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2 )

11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-47

Väsentliga områden som har identiferats

2

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-48

Förändring av tidigare redovisad information

2

305-5

Minskning av utsläpp av växthusgaser

11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

102-49

Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsningar och omfattning

2

305-6

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen

305-7

Kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX) och andra signifkanta utsläpp till luft

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)
11-12

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

GRI-INDEX OCH GRANSKNING

22

Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen

GRI 306: AVFALL 2020
306-1

Avfallsgenerering och betydande avfallsrelaterade efekter

12-13

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

306-2

Hantering av betydande avfallsrelaterade efekter

12-13

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

306-3

Genererat avfall

12-13

Mer information i Klimatbokslut på hemsida (borasem.se)

306-5

Avfallshantering

INDEX ENLIGT ÅRL
MILJÖ

4, 12-13

GRI 307: MILJÖEFTERLEVNAD 2016
307-1

Betydande böter och sanktioner till följd av brott mot miljölagar och bestämmelser

8

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL

GRI 308: MILJÖGRANSKNING AV LEVERANTÖRER 2016
308-1

Andel nya leverantörer som har granskats utifrån miljökriterier

18

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SOCIAL
103-1

Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden

2, 15-17

103-2

Metod för styrning och dess olika delar

5, 15-17

103-3

Utvärdering av styrningen

5, 15-17

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

GRI 401: EMPLOYMENT/ANSTÄLLNING 2016
401-1

Antal och andel nyanställda, samt personalomsättning

UPPLYSNING

SIDHÄNVISNING

Policy

3, 5

Risker

8, 10-13

Mål och resultat

10-13, Mer information i Klimatbokslut på hemsida (www.borasem.
se)

Policy

5

Risker

8, 15-17

Mål och resultat

15-17

Policy

5

Risker

8, 15-17

Mål och resultat

15-17

Policy

5, 18

Risker

8, 18

Mål och resultat

18

15

GRI 403: ANSTÄLLDAS HÄLSA OCH SÄKERHET 2018
403-1

Arbetsmiljöledningssystem och omfattning

6

403-2

System för tillbudsrapportering

8 ,16

403-3

Företagshälsovård

15

403-4

Facklig samverkan relaterat till hälsa och säkerhet

16

403-5

Utbildning hälsa och säkerhet

15-16

403-6

Friskvård

15

403-7

Förebyggande arbete

15-17

403-8

Anställda som omfattas av arbetsmiljöledningssystem

6

403-9

Olyckor och allvarliga tillbud

16

403-10

Arbetsrelaterad ohälsa

16

Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapportering
enligt årsredovisningslagen
Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB org.nr 556527-5590.

GRI 404: TRÄNING OCH UTBILDNING 2016
404-3

Andel anställda som får regelbunden uppföljning av sina prestationer

16

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2016
405-1

Sammansättning av styrelse/ledning samt anställda

5, 15, 31

405-2

Förhållandet för grundlöner och ersättningar mellan kvinnor och män

16

Uppdrag och ansvarsfördelning

Uttalande

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten

En hållbarhetsrapport har upprättats.

för år 2021 på sidorna 1-22, och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.

GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING 2016
406-1

Fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder, antal

Inga incidenter

GRI 413: LOKALA SAMHÄLLEN 2016
413-1

Bolagets påverkan på samhällen där verksamheten bedrivs

5, 6

414-1

Andel nya leverantörer som har granskats utifrån sociala kriterier

18

417-3

Incidenter som rör överträdelser i marknadskommunikation

Inga incidenter

GRI 418: CUSTOMER PRIVACY/KUNDENS INTEGRITET 2016
418-1

Underbyggda klagomål gällande överträdelser av kundens integritet och förlust av kunddata

Icke-efterlevnad gällande lagar och regler inom det sociala och ekonomiska området

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation

Auktoriserad revisor

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt

Inga incidenter

GRI 419: SOCIOEKONOMISK EFTERLEVNAD 2016
419-1

Hans Gavin

väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning

GRI 417: MARKNADSFÖRING OCH MÄRKNING 2016

Inga incidenter

Ernst & Young AB

Granskningens inriktning och omfattning

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning

GRI 414: SOCIAL GRANSKNING AV LEVERANTÖRER 2016

Göteborg, datum enligt digital signering.

uttalande.
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ÅRSREDOVISNING
Innehåll

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Energi och Miljö AB avger härmed följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse

24

Resultaträkning

26

Balansräkning

27

Rapport över förändringar i eget kapital

28

Kassafödesanalys

28
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI
OCH MILJÖ AB, organisationsnummer 556527-5590, får
härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Under året har bolaget antagit en ny vision – Tillsammans
med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara
kretsloppsstad. Bolaget har även tagit fram en ny
Afärsplan som sträcker sig i ett treårsperspektiv (20222024). I Afärsplanen fnns fyra övergripande mål som

Organisation och personal

Marknad

Medelantalet tillsvidareanställda uppgick under året till

Fjärrvärmeleveransen under 2021 blev totalt 645,5 GWh

333 (322) personer. Övriga uppgifter om anställda och

(560,1 GWh). En ökning från föregående år och högre än

personalkostnader framgår av not 4.

budget. Medan 2020 var ett av de varmaste åren sedan
mätning av årstemperatur gjorts så var det kallare i januari,

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB, organisationsnummer

sedan är nedbrutna till avdelningsnivå och presenteras i

556547-5646, vilket i sin tur är helägt av Borås Stad.

verksamhetsplaner för samtliga avdelningar.

Omsättning och resultat

februari och i december än budgeterat under 2021.

Hela EMC-projektet hade per den 31/12 2021 en

Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 1 204

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2021 varit

upparbetad investering på 3 552 mnkr med en

(1 047) mnkr. Bolaget har haft högre försäljning av

slutkostnadprognos på 3 585 mnkr, vilket är 82 mnkr

färrvärme i jämförelse med föregående år. Intäkter för

uppgick till 9,0 GWh (ca 9,3 GWh).

bättre än tilldelad budget. Vid investeringsbeslutet av

mottaget avfall har ökat i jämförelse med föregående år.

Bolaget har en fortsatt ambition att satsa på olika

EMC, beslutades att fnansieringen av reinvesteringarna

Totala elintäkter i bolaget har varit högre än föregående

former av kommunikationsinsatser till stadens invånare.

i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk

år främst pga hög produktion och gynnsamma elpriser.

Målet med kommunikationen är att motivera och

erbjuda kundanpassade lösningar med god tillgänglighet

skulle gå igenom Borås Stads internbank. Projektet

Intäkter för VA har ökat beroende på årets taxeökning

engagera invånarna än mer i stadens miljöarbete. 2021

inom energi -, avfalls-, VA- och miljöområdet. Synsättet

skulle lånefnansieras till 100 %. Totalt har bolaget

samt att intäkterna för anslutningsavgifter varit högre

arrangerade vi Vattendagen i centrala Borås. En dag fylld

inom bolaget har sedan många år gått från att utveckla

lånat 2 500 mnkr för detta specifka projekt.

än föregående år. Posten för övrig energiverksamhet, där

med kommunikation om vattnets värde. Ett mål med

produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggnaden

Resterande investeringskostnad har fnansierats genom

vattenkraften ingår visar på högre intäkter på grund av

Vattendagen är att visa på att man kan använda Viskans

checkräkningskrediten.

högre elpriser och högre volym. Intäkter för energitjänster

vatten till både lek och rekreation och att vi ska vara rädda

har varit lägre under året pga pandemin.

om Viskans vatten. I Orangeriet hölls bland annat ett

bolaget bl.a. krav på en entreprenör att isolering i

Resultatet efter fnansiella poster uppgick till 58,6 (52,3)

uppskattat föredrag med vatten som tema av Emma Frans.

kraftvärmeverket ska bytas ut. Tvisten är ännu olöst i

mnkr. Resultatet för färrvärmen uppgick till 88,4 (47,2)

Kretsloppsveckan gick av stapeln sista veckan i september.

avvaktan på skiljedomsförfarande.

mnkr, för övrig energiverksamhet till 14,3 (7,4) mnkr, för

Veckan innehöll frukostmöte om smarta transporter

biogas till -62,1 (-18,0) mnkr, för VA-verksamheten till 13,0

i centrala Borås, Good Goods, uppstart av projektet

(11,9) mnkr och för övrig avfallshantering till 18,9 (9,2)

Drömstaden och Minimeringsmästarna. Vi arrangerade

mnkr, övrigt och gemensamt -14,0 (-5,4) mnkr.

informationsmöten om det nya insamlingssystemet Sortera

etapper av totalt fem genomförts och systemet ska enligt

VA-verksamhetens resultat sätts av i en ny fond för

mera hemma. Veckan avslutades med Kretsloppet som fck

tidplan vara klart vid halvårsskiftet 2023 då totalt fem

framtida investering i ett nytt vattenverk för att säkra

bli en coronaanpassad löparfest.

etapper ska vara utrullade.

Borås framtida dricksvattenförsörjning. Bakgrunden

Under året har vi genomfört både pris- och klimatdialog

till avsättningen är kravet i 30§ lagen om allmänna

med våra kommersiella färrvärmekunder. Syftet med

vattentjänster där VA-verksamhet måste bedrivas till

dialogerna är att stärka kunddialogen.

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens
verksamhet och underordnat kommunfullmäktige i Borås.
Företrädare för bolaget och dess styrelse genomför
löpande planerings- och uppföljningssamtal med ägaren om
verksamhetsfrågor och ekonomi.
Borås Energi och Miljö AB verkar för att Borås Stad kan

genom hållbara systemlösningar som skapar
förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall
dessutom vara ett av Borås Stads verktyg för att Borås
skall bli en hållbar kretsloppsstad och kunna uppnå Vision
2025.
Bolaget skall med de olika verksamheterna, åstadkomma
synergiefekter till gagn för den som utnyttjar bolagets
tjänster. Bolaget söker alltid utvecklingsmöjligheter för
verksamheten i samråd med forskningsvärlden, men
även med den akademiska världen och näringslivet.
Bolaget skall med de olika verksamheterna, åstadkomma
synergiefekter till gagn för den som utnyttjar bolagets
tjänster. Bolaget söker alltid utvecklingsmöjligheter för
verksamheten i samråd med forskningsvärlden, men även
med den akademiska världen och näringslivet.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under
året och efter årets utgång har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordningen angivna kommunala syftet och de

I slutförhandling med entreprenörer i projekt EMC har

Utrullningen av det nya bostadsnära insamlingssystemet
för hushållsavfall för villahushåll, Sortera mera hemma,
påbörjades under kvartal 1 2021. Under 2021 har två

Under våren hölls samrådsmöten med myndigheter och
närboende i tillståndsprocessen om vattenuttag i sjön
Tolken. Tolken önskas som framtida dricksvattentäkt då ett

självkostnadspris.
Under 2021 gjordes en nedskrivningprövning på

kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat

hösten skickade bolaget ansökan till miljödomstolen om

biogasområdet. Nuvärdesberäkning av fritt framtida

genom att aktivt arbeta med hemsidan, sociala medier och

vattenuttag i Tolken.

kassaföde indikerade ett nedskrivningsbehov. En

genom fysiska och digitala möten med boråsarna. Detta för

nedskrivning har gjorts på 41 mnkr på biogasens

att få delaktighet i miljöarbetet som syftar till en hållbar

anläggningar.

kretsloppsstad.

Under året har ett antal händelser, som har avvikit

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter
räkenskapsårets utgång

tillsynsmyndigheten till Polis- och Åklagarmyndigheten

Posten pågående investeringar har ökat mot föregående

för prövning. Avvikelserna har bolaget själv anmält till

år. Totala pågående investeringar per bokslutet var 178,5

tillsynsmyndigheten.

mnkr mot 134,1 mnkr föregående år. Ökningen beror främst

och tillträdde tjänsten i januari 2021.

Bolaget försöker hela tiden utveckla

nytt vattenverk ska byggas. Efter beslut i styrelsen under

kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

Magnus Kårestedt anställdes under hösten 2020 till ny VD

något lägre än 2020. Den totala volymen till försäljning

från gällande miljötillstånd, lämnats vidare från

på pågående investeringar av nya insamlingssystemet som
beräknas aktiveras i slutet av 2023.

Förväntad framtida utveckling samt
risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget kommer under 2022 arbeta för att uppnå
målsättningar presenterade i bolagets nya Afärsplan.
Bolaget kommer att verka för att bidra med så mycket
som möjligt för att Borås Stads vision och mål uppnås. Vår
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kunskap och erfarenhet kommer att användas för att möta
nya utmaningar och omsätta dessa till nya idéer under året.
För året kommer fokus att vara:
• Framtida dricksvattenförsörjning, projekt med nytt
vattenverk.
• Sortera mera hemma, bostadsnära insamlingssystem.
• Att fortsätta att skapa synergier inom bolagets
organisation.

Internkontroll

25

Slutsats av uppföljning: Under 2021 års arbete har bolaget

Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk

kommit fram till förbättringar i internkontrollarbetet såsom

varav Sobacken är det största. Produktion av dricksvatten

ökad frekvens av kontroller vilket nu implementerats

sker enligt livsmedelsverkets regler. Borås Energi och Miljö

till 2022 års internkontrollplan. Internkontrollarbetet

äger och driver fyra vattenkraftverk, där produktionen är

Riskanalyser med tillhörande internkontrollplaner och

sker löpande under året och är en integrerad del i

styrd av vattendomar. Vid reglering av vattennivåer tas

eventuella direktåtgärder har under 2021 upprättats

verksamhetens styrning och ledningsprocess.

stor hänsyn till närboende och djurlivet. Bolaget arbetar

Internkontroller och direktåtgärder på bolaget har under
2021 följts upp enligt plan.

med miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsmål för att på så vis

och genomarbetats för samtliga av bolagets
verksamhetsområden och funktioner. Riskanalyserna på
underliggande nivåer har tagits fram via workshops där
chefer, ansvariga och i viss mån medarbetare deltagit.

Miljöpåverkan
Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

• Ändringstillstånd Energi- och Miljöcenter Sobacken.

Kontrollmomenten har fördelats ut och uppföljningen

• Fortsätta och slutföra arbetet med att fnna en extern

har skett i Stratsys direkt av ansvariga eller med hjälp av

För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet

respektive områdes interna Stratsys-ambassadör.

att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskafa

samarbetspartner om att sälja bolagets producerade
rågas.
• Ta fram underlag för en solcellspark.
Bolagets afärsplaner beskriver utveckling och inriktning av
verksamheten för de kommande tre åren.
Risker i bolagets verksamhet sammanhänger främst
med priser på bränslen och el samt volymrisker till följd
av vädervariationer. Även politiska beslut avseende
skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets

Styrelsen har främst genom sitt riskutskott medverkat i
framtagandet av 2021 års riskanalys och internkontrollplan
på bolagsövergripande nivå. I processen för framtagning

avfall samt att driva anläggningar för mottagning,
sortering, avvattning, behandling, biologisk behandling,
bränsleberedning, mellanlagring och deponering.

av riskanalys och internkontrollplan har bolaget tagit fram

För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för

ett första utkast som vidare har stämts av, granskats och

produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna består

godkänts i samråd med riskutskottet.

av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet

Borås Energi och Miljö har en rutin för intern kontroll ”RUT3845-v.4.0 Regler och anvisningar för Intern kontroll”.
Rutinen är beslutad av styrelsen i december 2021.

höja anläggningarnas miljöprestanda och efektivitet.
Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som
bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet.
Bolaget upprättar årligen ett klimatbokslut som visar hur vi
genom våra tjänster påverkat klimatet.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning går att läsa om på sidorna 1 - 22 i
Hållbarhetsredovisningen 2021 för Borås Energi och Miljö.

utgörs av biobränsle, avfall och bioolja. Inom ramen för
energiverksamheten fnns även kylanläggningar samt en
elpanna. Det fossila inslaget i bränslemixen för färrvärme
och färrkyla är nästintill 0 % för 2021.

ekonomiska utveckling.

Kretsloppet i Borås 2021.

26

Flerårsöversikt*
Flerårsöversikt*

Resultaträkning

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning (tkr)

1 204 073

1 046 914

1 038 189

966 837

937 067

Balansomslutning (tkr)

5 276 136

5 211 493

5 081 461

4 639 131

3 554 154

Resultat efter fnansiella poster (tkr)

58 628

52 335

25 785

62 570

-298 077

Årets resultat (tkr)

31 136

-141

1 027

-6 525

-351 249

315 186

379 425

635 659

1 240 356

1 324 465

11,3 %

12,7 %

9,5 %

9,1 %

-30,1 %

Investeringar
Resultatmarginal (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

2,6 %

2,5 %

1,9 %

1,9 %

-7,9 %

Avkastning på eget kapital (%)

10,0 %

9,5 %

5,0 %

12,6 %

-65,5 %

Soliditet (%)

11,2 %

10,6 %

10,2 %

10,7 %

12,8 %

333

322

314

315

311

Antal medelantal tillsvidareanställda

Not

Nettoomsättning

1

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2020-01-01 - 2020-12-31

1 204 073

1 046 914

38 801

22 942

2 096

8 814

1 244 970

1 078 671

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-189 104

-159 990

Övriga externa kostnader

2,3

-404 094

-342 404

Personalkostnader

4

-235 229

-218 576

9,10,11,12

-280 398

-225 385

0

0

-1 108 826

-946 355

136 144

132 315

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

* se not 22 för nyckeltalsdefnitioner.

2021-01-01 - 2021-12-31

Rörelseresultat
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat

93 471 499 kr

Årets resultat

31 136 183 kr
124 607 682 kr

Resultat från fnansiella poster

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

Resultat efter fnansiella poster

198

220

-77 714

-80 201

-77 516

-79 981

58 628

52 335

-19 317

-52 475

39 311

-141

-8 175

-0

31 136

-141

disponeras så att
Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
i ny räkning överföres

124 607 682 kr
124 607 682 kr

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.

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

2020-12-31

Eget kapital
9

1 278

3 069

Bundet eget kapital

1 278

3 069

Aktiekapital

10 000

10 000

Reservfond

40 000

40 000

50 000

50 000

93 471

93 612

0

0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

10

962 995

973 407

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

3 562 159

3 549 473

Inventarier, verktyg och installationer

12

169 314

176 473

Aktieägartillskott

Pågående nyanläggningar

13

175 522

134 059

Årets resultat

4 869 990

4 833 412

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

2021-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Not

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

31 136

-141

124 608

93 471

174 608

143 471

16

521 500

521 500

17

217 195

212 871

217 195

212 871

Summa eget kapital
14

Summa anläggningstillgångar

85 843

94 018

85 843

94 018

4 957 111

4 930 499

Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar

Omsättningstillgångar
Långfristiga skulder
Varulager m.m.
Lager av elcertifkat och ursprungsgarantier

0

Råvaror och förnödenheter

0

54 401

49 882

54 401

49 882

Reverslån Borås Stad

18

2 366 667

2 550 000

Checkräkningskredit Borås Stad

19

1 292 213

1 308 632

177 779

152 705

4 009

0

3 840 668

4 011 336

Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Fjärrvärme förskottsavtal Energi

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Koncerninterna fordringar

178 534

152 952

Kortfristiga skulder

41 813

47 901

Leverantörsskulder

162 300

84 151

Skattefordringar

3 348

3 255

Koncerninterna skulder

270 732

175 084

Övriga fordringar

13 013

8 899

Skatteskuld

0

0

20 088

17 009

17 622

14 920

256 796

230 016

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

15

9 889

1 096

321 085

280 994

5 278 196

5 211 493

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

73 573

48 160

524 227

322 314

5 278 196

5 211 493
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Rapport

Kassaflödesanalys

över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad

10 000

40 000

92 586

2020-01-01 - 2020-12-31

Rörelseresultat

136 144

132 315

Avskrivningar och nedskrivningar

280 398

225 385

200

960

416 743

358 661

Den löpande verksamheten

Årets resultat

Summa eget

1 027

143 613

vinst/förlust
Ingående balans 2020-01-01

2021-01-01 - 2021-12-31

kapital

Avsättning deponi

Disposition av föregående
års resultat

0

0

1 027

-1 027

0

Årets resultat

0

0

0

-141

-141

Utgående balans 2020-12-31

10 000

40 000

93 612

-141

143 472

Ingående balans 2021-01-01

10 000

40 000

93 612

-141

143 472

års resultat

0

0

-141

141

0

Årets resultat

0

0

0

31 136

31 136

10 000

40 000

93 471

31 136

174 608

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

198

220

-77 714

-80 201

-93

-218

339 134

278 462

-4 519

-16 596

Kassaföde från den löpande verksamheten

Disposition av föregående

Utgående balans 2021-12-31

före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar

-24 626

39 094

Förändring av rörelseskulder

111 325

-14 937

25 074

24 063

4 009

0

450 397

310 087

0

-18 346

Förändring förutbetalda anslutningsavgifter
Antal aktier 100 st

Förändring förutbetalda färrvärmeavtal

Kvotvärde 100 kronor

Kassaföde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, pågående

-315 186

-361 080

-315 186

-379 425

-10 000

0

0

0

-100 000

-100 000

-16 418

167 610

-126 418

67 610

Årets kassaföde

8 793

-1 728

Likvida medel vid årets början

1 096

2 824

Likvida medel vid årets slut

9 889

1 096

Kassaföde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering
Förändring av checkräkningskredit
Kassaföde från fnansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Koncerntillhörighet
Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett
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Som avgiftsbestämda planer klassifceras planer där fastställda avgifter betalas och det inte fnns förpliktelser att

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Varulager

5646, med säte i Borås Kommun, Sverige. Moderbolaget

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaf-

ägs helt av Borås Stad.

nad under den period de anställda utför de tjänster som

ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-

ligger till grund för förpliktelsen.

gen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräkna-

helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäkter avser värdemässigt 16 699 tkr av inköpen och 11 015
tkr av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås

de försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den

Anläggningstillgångar

valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i
varulagret har beaktats.

Bedömningar och uppskattningar

Stadshus AB är moderbolag.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas
till anskafningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-

Bolaget innehar elcertifkat och utsläppsrätter. Detta redo-

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande

Intäktsredovisning

ningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anlägg-

visas enligt reglerna för ofentliga bidrag i enlighet med K3

ningstillgångar har delats upp på betydande komponenter

paragraf 24.9.

efekt på redovisade belopp i årsredovisningen:
Bolaget har årligen gjort en avsättning till investeringsfond
för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel kan
avsättas till fond enligt vattentjänstlagen,30§ lagen om
allmänna vattentjänster, under en 5-årsperiod. Denna fond
har börjat att lösas upp from juli 2018 då det nya avloppsreningsverket togs i drift.
Bolaget har 2021 avsatt medel i en ny fond för det nya
vattenverket. Medel kan avsättas till fond enligt vattentjänstlagen,30§ lagen om allmänna vattentjänster, under
en 5-årsperiod. Avsättningens storlek har beräknats efter
att VA-verksamhetens underskott för senaste 3 åren har

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskafningsvärdet

får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag

minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till

görs för lämnade rabatter.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperi-

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-

oden.

sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som
intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de

Bolaget gjorde under 2020 en klassifcering av materiella

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen

anläggningstillgångar. Utredningen resulterade i omklassif-

och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

ceringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. efektivräntemetoden.
Tjänste- och entreprenaduppdrag

Bolaget avsätter även årliga medel för sluttäckning av

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning

årligen del av resultatet för denna deponicell, i syfte att användas det år denna sluttäcks. Avsättning har gjorts under
2021 med 200 tkr.
Under 2017 beslutades att skriva ner anläggningstillgångar
tillhörande färrvärmen på afärsområde Energi till en summa på 450 mnkr. Afärsområdet hade en förändrad marknadssituation vilken bidrog till ett negativt prognostiserat
framtida resultat. Under 2021 har en förnyad nedskrivningsprövning gjorts. Inga ytterligare nedskrivningsbehov
har identiferats men ej heller några faktorer som talar för
en återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad,
ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp
som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Borås Energi och Miljö har intäktsfört ofentliga bidrag till
en summa av 1 509 tkr.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaf-

anläggningar till Byggnader och markanläggningar samt
Inventarier, verktyg och installationer.

Immateriella anläggningstillgångar
och utvecklingsarbeten och liknande

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar
5 år

till det lägsta av dess anskafningsvärde och det belopp

Goodwill

5 år

varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar
och långfristiga skulder värderas efter det första värde-

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

20-100 år

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

10-40 år

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

fnansiella instrument.

Kostnaden för pågående investeringar som ej ännu är
aktiverade bokförs som pågående nyanläggningar. När

området. En nedskrivning har gjorts på 41 mnkr på bioga-

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl fnansiella

kostnaden till anläggningstillgångar och börjar skrivas av

(hade inga innevarande år) som operationella, som opera-

enligt respektive avskrivningsplan.

Under året har upplösningstiden för anslutningsavgifter VA
förändrats för att bättre synka med avskrivningstiden på
VA-ledningarna. Från tidigare 33 år så har bolaget nu ändrat
till 60 år på alla anslutningsavgifter gällande VA framöver.

Se vidare not 3.

Ersättning till anställda efter avslutad
anställning
I företaget fnns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar.

arbeten

Pågående nyanläggningar

som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Aktiverat arbete för egen räkning

Fordringar, skulder och avsättningar

Balanserade utgifter för forsknings-

ningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av

tionella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas

ar och skulder redovisas som fnansiella poster.

kostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

Under 2021 gjordes en nedskrivningsprövning på biogas-

Ändrad bedömning avseende
anslutningsavgifter

medan kursvinster och kursförluster på fnansiella fordring-

Utgifterna innefattar personalkostnader och personalom-

Följande avskrivningstider tillämpas:

Redovisning av leasingavtal

sens anläggningar.

Omräkning av poster i utländsk valuta

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget

räknats av.

deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd avsätts

när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

investeringen är slutbesiktigad och tagen i drift fyttas

Internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar

ringstillfället till upplupet anskafningsvärde. Övriga skulder
och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskafningsvärde om inget annat anges ovan.

Avsättningar
Avsättningar defnieras som förpliktelser vilka är hänförliga
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Avsättningarna omprövas årligen.
Avsättning till deponi har gjorts för 2021 med 0,2 mnkr
vilket är en beräknad sluttäckningskostnad. Kostnad för
sluttäckning fnansieras med ett årligt uttag i den takt som

Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseen-

deponin sluttäcks. Ingen sluttäckning har skett under 2021.

de internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.

VA-verksamhetens resultat avsätts till en fond för framti-

Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och

da reinvestering. Bakgrunden till avsättningen är kravet i
30§ lagen om allmänna vattentjänster där VA-verksamhet
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måste bedrivas till självkostnadspris. Medel får avsättas

las har gjorts i bokslutet 2021. Det negativa resultatet

till fond för framtida nyinvesteringar. Fonden upprättades

för 2021 har istället bokförts som en interimsfordran mot

då Borås Stad (KF) fattade beslut om investering i nytt

kollektivet.

avloppsreningsverk. Fonden kommer att lösas upp i takt

30

Kassafödesanalys

Uppskjuten skatt

Kassafödesanalysen visar företagets förändringar av

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan

företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaföde-

redovisade värdet på tillgångar och skulder i de fnansiella

med att anläggningarna tas i drift och beloppet kommer

Anslutningsavgifter

sanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det

rapporterna och det skattemässiga värdet som används

att motsvara kostnaden för avskrivningar för de nya an-

redovisade kassafödet omfattar endast transaktioner som

vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt

Anslutningsavgifter rörande färrvärme och färrkyla

medfört in- och utbetalningar.

redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjut-

läggningarna. Hela överskottet från VA-verksamheten har
årligen tom 2017 lagts upp i fonden.
Under 2019 har avsättning på ansvarsområde Kommunalt
avfall gjorts på resultatet. År 2020 löstes denna avsättning
upp då resultatet var negativt. Avsättningen skulle göras
för att jämna ut efekten på implementeringen av Sortera
mera hemma som kommer att ske under tre års tid och
påverka resultatet negativt för det kommunala avfallskollektivet. Enligt lag skall det kommunala avfallskollektivet gå
plus/minus noll över tid. Omvärdering av hur detta behand-

Energi- och Miljöcenter på Sobacken.

intäktsförs vid slutförd installation.
Intäkter från anläggningsavgifter gällande VA-

Aktuell skatt och uppskjuten skatt

verksamheten bokförs som en förutbetald intäkt. I enlighet

Aktuell skatt

med matchningsprincipen intäktsförs anslutningsavgiften
successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av till
en genomsnittlig avskrivningsperiod på 33 år. En justering
av antal år som anslutningsavgifterna intäktförs på har
gjorts 2021. Från 33 år till 60 år för att bättre synka mot
ekonomiska livslängden som är 70 år på ledningarna och
lägre på pumpstationerna.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats
för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller
avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas
enligt de skattesatser som gäller på balansdagen.

na skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga
temporära skillnader och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar
omprövas varje balansdag och reduceras till den del det
inte längre är sannolikt att tillräckliga resultat kommer att
fnnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis mot den
uppskjutna skattefordran.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Not 3 Operationella leasingavtal

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
2021

2020

675 923

564 474

32 609

23 992

5 415

5 538

Avfallsverksamhet

213 106

193 847

Vatten och avlopp

269 671

253 922

7 349

5 147

1 204 073

1 046 920

Fjärrvärme
Övrig energiverksamhet
Biogas

Övrigt och gemensamt

Nettoomsättningen är bolagets försäljning härrörande från våra primära verksamhetsområden, med avdrag för mervärdesskatt

-31 669

-22 729

-31 486

-23 182

-134 081

-110 079

-18 964

-20 264

2021

2020

257

250

Kostnadsförda arrenden och leasingavgifter
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal och arrenden:
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år

Not 4 Anställda och personalkostnader

Män

Not 2 Arvode till revisorer

Kvinnor
2021

2020

Revisionsuppdraget

-250

-276

Annan revisionsverksamhet

-240

-97

-40

-83

0

0

-530

-456

Ernst & Young

Övriga tjänster

2020

Medelantalet tillsvidareanställda

(moms).

Skatterådgivning

2021

76

72

333

322

-2 474

-3 039

-159 565

-147 395

-162 039

-150 434

0

0

-171

-175

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

VD har lön under uppsägningstid enligt VD-avtal (6 månader).
Deloitte
Revisionsuppdraget

0

0

Annan revisionsverksamhet

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

0

-2

0

-2

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med
Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda

-13 838

-12 874

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

-53 491

-49 819

-67 499

-62 869

2021-12-31

2020-12-31

0

0

Andel kvinnor i styrelsen (inkl suppleanter)

18 %

27 %

Andel män i styrelsen (inkl suppleanter)

82 %

73 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

22 %

30 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

78 %

70 %

Borås Stad
Revisionsuppdraget

-75

-73

-105

0

Skatterådgivning

0

0

Utestående pensionsförpliktelser

Övriga tjänster

0

0

till styrelse och verkställande direktör

-181

-73

Annan revisionsverksamhet

Könsfördelning bland ledande befattningshavare:
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat förs aktier o andelar koncernföretag
Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar

Not 8 Skatt på årets resultat
2021

2020

0

0

198

220

198

220

2021

2020

-8 853

-1 644

678

1 644

-8 175

0

-

-

39 311

-141

-8 098

30

-77

-30

0

0

Redovisad skatt

-8 175

0

Efektiv skattesats

-20,8%

0,1%

2021-12-31

2020-12-31

8 328

7 279

708

1 049

0

0

Utgående ackumulerade anskafningsvärden

9 036

8 328

Ingående avskrivningar

-5 259

-3 138

Årets avskrivningar

-2 499

-2 122

0

0

-7 758

-5 259

1 278

3 069

Uppskjuten skatt på outnyttjat underskottavdrag
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Summa redovisad skatt
Genomsnittlig efektiv skattesats

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter*
Övriga räntekostnader, Borås Stads internbank
Kursdiferenser

Avstämning av efektiv skattesats
2021

2020

-77 714

-80 201

0

0

-77 714

-80 201

*För information om årets aktiverade räntekostnader i anläggningstillgångar se not 13.

Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (20,6 %)
Skatteefekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ändrad skattesats

Not 7 Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag
Avsättning deponi*
Avsättning till VA fond nytt vattenverk
Upplösning VA fond

2021

2020

-10 000

-10 000

0

0

-11 377

0

0

0

Avsättning kommunalt avfall

2 060

0

Upplösning kommunalt avfall

0

1 343

Avskrivning över plan

0

-43 818

-19 317

-52 475

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskafningsvärden
Omföring från pågående nyanläggning
Försäljningar/utrangeringar

*Se not 17

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 10 Byggnader och mark

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31

2020-12-31

1 221 610

690 841

36 684

16 649

Omvärdering anläggning

0

514 120

Försäljningar/utrangeringar

0

0

1 258 294

1 221 610

Ingående anskafningsvärden
Omföring från pågående nyanläggning

Utgående ackumulerade anskafningsvärden
Ingående avskrivningar

Ingående anskafningsvärden
Årets anskafning
Omföring från pågående nyanläggning

0

Utgående ackumulerade anskafningsvärden

5 767 647

5 541 289

-1 573 029

-1 481 382

-184 072

-180 530

0

88 884

Omvärdering anläggning

0

-33 585

Årets avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

0

0

-145 428

-108 977

Omvärdering anläggning
Årets avyttringar/utrangeringar

754

0

-1 756 346

-1 573 029

-418 787

-108 013

-30 355

-310 774

-449 142

-418 787

3 562 159

3 549 473

2021-12-31

2020-12-31

260 007

57 994

9 406

22 755

-751

179 258

-4 288

0

264 373

260 007

Ingående avskrivningar

-83 534

-20 128

Årets avskrivningar

-16 376

-8 109

Utgående ackumulerade avskrivningar
Nedskrivningar
Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

-10 645

0

0

-139 226

-149 871

-139 226

962 995

973 407

22 601

17 601

5 000

5 000

18 346

-1 317

Årets avyttringar/utrangeringar

Ingående avskrivningar

0

0

261 835

-34 624

-139 226

5 954 488

-693 379

-40 767

Ingående nedskrivningar

5 541 289

0

-36 452

Utgående ackumulerade avskrivningar

2020-12-31

227 675

Omvärdering anläggning

-108 977

Årets avskrivningar

2021-12-31

Ingående nedskrivningar
Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskafningsvärden
Omföring från pågående nyanläggning
Omvärdering anläggning
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskafningsvärden

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar

4 851

-55 297

-95 059

-83 534

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

169 314

176 473

Utgående redovisat värde
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Not 13 Pågående nyanläggningar

Not 17 Avsättningar
2021-12-31

2020-12-31

Ingående redovisat värde

134 059

75 267

Årets anskafningar

318 548

361 080

Omföring till driftresultatet

Övriga avsättningar 2020

0

3 876

1 343

220 508

0

0

960

-1 343

-383

-7 254

0

0

0

-7 254

0

0

0

0

0

208 036

0

4 836

0

212 871

Övriga avsättningar 2021

VA Fondering

VA Fondering

Sluttäckning Kommunalt avfall

Summa

Belopp vid årets ingång

208 036

-273 722

-302 288

Under året ianspråktagna belopp

Utgående ackumulerade anskafningsvärden

175 522

134 059

Under året återförda belopp

Årets avsättningar
2020-12-31

Outnyttjat underskottsavdrag

72 053

78 809

Temporär skillnad avseende byggnad

13 790

15 209

85 843

94 018

Utgående ackumulerade

Summa

215 290

Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Omföring till årets aktivering

2021-12-31

Sluttäckning Kommunalt avfall
deponi

0

Not 14 Uppskjuten skattefordran

VA Fondering
vattenverk

-3 362

Inga aktiverade räntekostnader har bokförts under 2021.

VA Fondering

Under året ianspråktagna belopp

-7 254

Under året återförda belopp

vattenverk

deponi

0

4 836

0

212 871

11 377

200

0

11 577

0

0

0

-7 254

0

0

0

0

0

200 782

11 377

5 036

0

217 195

*Årets resultat för kommunalt avfall var negativt och redovisas därmed som en interimsfordran mot kollektivet.

Den uppskjutna skattefordran är hänförligt från den genomförda nedskrivningen av färrvärmeanläggningar om 450 mnkr
som genomfördes 2017. Nedskrivningen har fördelats baserat på nedlagda kostnader och 30,9 % hänförs till byggnader och

Not 18 Långfristiga skulder

resterande del belastat maskiner och andra tekniska anläggningar. Nedskrivningen på byggnader har skapat en skattemässig
temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skattefordran. Den del av nedskrivningen som är hänförlig till maskiner
och andra tekniska anläggningar har skapat ett skattemässigt underskott som ger upphov till en uppskjuten skattefordran. Ny

2021-12-31

2020-12-31

påverkan 2021 är nedskrivningen av biogasen om 41 mnkr gällande den delen som gäller byggnader o markanläggningar

Reverslån Borås Stad

2 366 667

2 550 000

10,6 mnkr.

Checkräkningskredit Borås Stad

1 292 213

1 308 632

177 779

152 705

4 009

0

3 840 668

4 011 336

Förutbetalda anslutningsavgifter VA-verksamheten
Fjärrvärme förskottsavtal Energi

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Resultat kommunalt avfall
Periodiserade intäkter
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

17 861

16 545

2 060

0

166

465

20 088

17 009

skrivs in i Riktlinjer för fnansverksamheten i den uppdatering som beslutas av fullmäktige i feb-17): De majoritetsägda bolagen
ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig
kapitalförsörjning, som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.
Av de långfristiga skulderna så är det totalt 3 355 290 tkr som förfaller senare än 5 år från balansdagen.

Not 19 Checkräkningskredit

Not 16 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Bolagets checkräkningskredit mot Borås Stad räknas som långfristig skuld, med huvudsaklig motivering enligt följande (som

2021-12-31

2020-12-31

521 500

521 500

521 500

521 500

2021-12-31

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
Kvar att utnyttja

2020-12-31

2 153 000

2 053 000

-1 292 213

-1 308 632

860 787

744 368
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

2021-12-31

2020-12-31

27 549

24 612

9 218

-909

Övriga upplupna kostnader

24 669

19 021

Periodiserade leverantörsfakturor

12 137

5 437

0

0

73 573

48 160

Upplupna personalrelaterade kostnader
Deponi- och avfallsskatt

Övriga förutbetalda intäkter

Inga väsentliga händelser har inträfat.

Not 24 Disposition av företagets vinst
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat

93 471 499 kr

Årets resultat

31 136 183 kr
124 607 682 kr

disponeras så att

Not 21 Upplysningar om fnansiella instrument

i ny räkning överföres

Borås Energi och Miljö ABs fnansiering sker främst genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads
koncernkonto. Kreditens maximala storlek bestäms årligen av kommunstyrelsen i Borås Kommun.

Säkringsredovisning
Borås Energi och Miljö AB uppfyller kravet för säkringsredovisning och ingen marknadsvärdering bokförs i resultaträkning eller
balansräkning. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader
med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Efekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att
säkringsrelationen upphört resultatförs direkt och periodiseras inte.

Ränteswappar
2021-12-31

2020-12-31

50 000

150 000

-519

-3 158

Nominellt belopp (ränteswappar)
Marknadsvärde (ränteswappar)

Konverteringsdatum
2022-05-31

Volym, mnkr

Ränta, %

50 000

2,1972

50 000

Not 22 Nyckeltalsdefnitioner
Resultatmarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för fnansiella intäkter i procent av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter fnansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

124 607 682 kr
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Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590

Granskningsrapport för år 2021

Borås den 24 februari 2022

Vi - Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmannarevisorer i Borås Energi och

Roland Andersson

Ulrik Nilsson

Dennis Söderberg

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2021.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått
från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt
biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning.
Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges i bolagets
ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav eller fnansiellt mål om soliditet. Bolaget uppnår

Lennart Andreasson

Emil Bertilsson

Nils-Åke Björklund

Ledamot

Ledamot

Ledamot

däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.
Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi noterar att styrelsen under 2021 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla bolagets
interna styrning och kontroll. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Granskningsresultat specifceras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2021.

Thomas Roos*

Magnus Rosén**

Stefan Medin

Suppleant

Suppleant

Ledamot

Borås 2022-02-22

Ingwer Kliche

Magnus Olofsson

Carl-Axel Rudd

Magnus Kårestedt

Ledamot

Ledamot

VD

* Suppleant Magnus Rosén (S) ersätter ordinarie ledamot Jessica Eriksson (S).
** Suppleant Thomas Roos (M) ersätter ordinarie ledamot Jonas Ellerstrand (SD).

Datum för revisionsberättelse enligt digital signering.

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Boris Preijde
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB organisationsnummer 556527-5590.
Rapport om årsredovisningen

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.

Uttalanden

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.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Energi och
Miljö AB för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 23-36 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Borås Energi och Miljö AB:s 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 resultaträkningen 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 Energi och Miljö 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.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfnns på sidorna 1-22. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identiferas ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

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

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 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, 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 utforma
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 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 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.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 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 förvaltning för
Borås Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 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 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 Energi och Miljö 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, medels-

förvaltningen 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 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 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 försummelser 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen 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, datum enligt digital signering.
Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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