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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marcus Wahlström

2019-03-06

Dnr KS 2019-132

Kommunstyrelsen

Tekniska Verken i Linköping AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska Verken i Linköping AB:s
verksamhet under 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB uppfyllt
sitt uppdrag för 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska Verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets
uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2018 godkänns.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Tekniska verken i Linköping AB har i bilaga
redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under
2018. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Tekniska verken
på ett mycket framgångsrikt sätt efterlevt uppdraget. Bolaget har för 2018
uppfyllt samtliga av kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2018

2017

2016

Avkastning på totalt kapital, %

>6

8,5

7,1

8,2

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

266

676

659

Soliditet, %

> 30

50,2

49,0

48,6

Utdelning, mnkr

187

337

187

187

Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
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Tekniska verkens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms
ligga i framkant nationellt inom flera områden. Betydande satsningar, i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar, inleds inom förnybar
elproduktion med vindkraft.
Koncernens efterlevnad av självkostnadsprincipen har under 2018 varit god.
Flertalet av de verksamheter som bedrivs enligt självkostnad eller på en
myndighetsreglerad marknad är föremål för upprättande av särskild så kallad
särredovisning och särskild granskning. Avvikelse har skett gentemot
självkostnadsprincipen för avfallstjänster där verksamheten till följd av
otillräcklig prishöjning bedrivs med underskott.
Koncernens verksamheter har agerat i enlighet med likställighetsprincipen där
så är tillämpligt. Under året har en utveckling skett av bolagets kreditpolicy för
att ytterligare stärka en konsekvent hantering i kreditfrågor gentemot bolagets
kunder. Detta stärker ytterligare likställighetens tillämpning.
Koncernens verksamhet har under 2018 bedrivits inom samma geografiska
områden som tidigare år. Elnätsverksamheten bedrivs inom av
Energimarknadsinspektionen tilldelade koncessionsområden som omfattar
större delen av Linköpings, Katrineholms och Mjölbys kommuner. Viss
verksamhet inom koncernen omfattas inte av lokaliseringsprincip på grund av
överordnad lagstiftning för till exempel elhandel och elproduktion.
Lokaliseringsprincipen tillämpning har därmed inte förändrats under året.
Under 2018 har efter särskilt beslut extrautdelning om 150 mnkr betalats till
ägaren. Extrautdelningen ska betraktas som en delmängd i en återbetalning av
tidigare erhållet kapitaltillskott om 350 mnkr. Total utdelning under 2018
uppgick därmed till 337 mnkr.
Under året förvärvades återstående 55 % av aktierna i Bixia ProWin AB.
Koncerninternt har också omstruktureringar skett för att renodla ägandet i
vindkraft.
I ägardirektivet har det långsiktiga avkastningsmålet uttryckts som 6 % på
totalt kapital sett som snitt över en flerårsperiod. För 2018 nås
avkastningsmålet. Soliditeten ska aldrig understiga 30 %. Bolagets finansiella
ställning är god och soliditeten är för 2018 50,2 % (49). Operativt kassaflöde
enligt intern definition ska överstiga 0 mnkr. För 2018 uppgår det operativa
kassaflödet till 266 mnkr (676).
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 833 mnkr (636). Det
redovisade resultatet är det bästa i företagets historia. Resultatet har dock
påverkats redovisningsmässigt positivt av återföring av del av tidigare år
genomförda nedskrivningar på framförallt vattenkraftsproduktion. De återförda
nedskrivningarna uppgick till ca 80 mnkr. Omsättningen under 2018 var 5 314
mnkr (4 652). I allt väsentligt är ökningen hänförlig till väsentligt högre
elpriser. Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 938 mnkr (681). Av
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ökningen återfinns största delen inom koncernens verksamhet för
fjärrvärme/fjärrkyla, vindkraft samt bredband.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Tekniska Verken i Linköping AB med dotterbolag- Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018, 2019-03-06
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2 - Bokslut 2018
Bilaga 3 - Bolagsstyrningsrapport 2018
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
För bakgrund till gällande lagstiftning se tjänsteskrivelse ”Linköpings Stadshus
AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2018”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken AB

