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Dnr KS 2020-150

Kommunstyrelsen

Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2019
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrkes.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2019 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen besluta om den
verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående år har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
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Tekniska verken-koncernen har under 2019 fortsatt bedrivit verksamheten med
en hög leveranssäkerhet i tillhandahållna tjänster. Drifts- och
beredskapsorganisation likväl som utvecklingsorganisation har haft en väl
genomförd planering, ledning och styrning inom koncernen vilket skapat
stabilitet och värde för kommunens invånare och kommunen i sig. I de fall det
förekommit störningar i verksamheten har medarbetarna visat stort
engagemang i återställande och informationsgivning till intressenter.
Bolagets verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms ligga i
framkant såväl nationellt som internationellt inom flera områden. I syfte att
ytterligare förstärka arbetet har Tekniska verken gjort en omorganisation för att
se till att koncernen ligger i framkant när det gäller teknikutveckling, hållbarhet
och energisystem. Bland annat har vi en ny avdelning för hållbarhet som ska
hålla ihop och driva hållbarhetsfrågorna på ett tydligare sätt.
Vatten- och avloppsverksamheten beaktar såväl likställighets- som
självkostnadsprincipen och bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutat
verksamhetsområde. Kvaliteten på tillhandahållna produkter och tjänster har
fortsatt varit mycket hög. Förnyelseinvesteringstakten har under de senaste
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åren ökats samtidigt som betydande exploateringsinvesteringar genomförts för
att understödja Linköpings fortsatta expansion.
Avfallshanteringen beaktar likställighets- och självkostnadsprincipen.
Verksamheten har under 2019 bedrivits med underskott till följd av otillräcklig
avgiftshöjning, självkostnadsprincipen har därmed inte följts. Då verksamheten
för närvarande bedrivs med underskott strider detta mot av
kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv och bolagsordningen. En
taxehöjning kommer ske från och med 1 januari 2020 i syfte att åstadkomma
en acceptabel ekonomisk balans även om föreslagen taxa ännu inte når
självkostnadsnivå.
Priset för Tekniska verkens samtliga monopol eller monopolliknande varor och
tjänster ligger under genomsnittet i Sverige.
Tekniska verken i Linköping AB uppfyllde målet att ha en långsiktig soliditet
på lägst 30 procent 2019. Även bolagets avkastningskrav att ha ett långsiktigt
resultat på lägst 6 procent av totalt kapital uppfylldes. Målet att ha ett operativt
kassaflöde på minst 0 mnkr uppfylldes inte under 2019, utan hamnade på – 329
mnkr. Dock är detta mål långsiktigt och ska ligga på lägst 0 mnkr i snitt under
en femårsperiod.
Bolagets styrelse utser två personer i styrelsen som utgör ”Styrelsens
internkontrollgrupp”. Styrelsen fastställer normalt årligen en internkontrollplan
som internkontrollgruppen tillsammans med bolagets vd ska arbeta med.
Bolagets styrelse bedömer att den interna kontrollen var ändamålsenlig och
tillfredsställande under 2019.
Som bilagor finns inlämnad Måluppfyllelse 2019 – Tekniska verken i Linköping
AB, Bolagsstyrningsrapport 2019 – Tekniska verken i Linköping AB samt
Bokslut 2019 – Tekniska verken i Linköping AB.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2019 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 2019, 2020-03-02
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2019 – Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 2 - Bolagsstyrningsrapport 2019 – Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 3 - Bokslut 2019 – Tekniska verken i Linköping AB
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens
verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Det innebär att kommunstyrelsen
årligen ska besluta om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I respektive bolags
specifika ägardirektiv beskrivs ändamålet och befogenheterna.
För att kommunstyrelsen ska kunna avgöra om bolagens verksamhet har varit
förenlig med det kommunala ändamålet samt inom de kommunala
befogenheterna lämnar bolagen rapporterna måluppfyllelse 2019,
bolagsstyrningsrapport 2019 samt bokslut 2019. Nedan sammanfattas dessa
rapporter och det görs en helhetsbedömning om verksamheten som Tekniska
verken i Linköping AB har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det
kommunala ändamålet samt inom de kommunala befogenheterna.
Det kommunala ändamålet samt inom ramen för de kommunala
befogenheterna
Enligt det specifika ägardirektivet är ändamålet med bolagets verksamhet att
tillhandahålla de tekniska nyttigheter och tjänster som omfattas av
verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med
hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil
genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt samt ge ägaren skälig
avkastning.
Med visionen om att utgöra världens mest resurseffektiva region har följande
strategiska fokusområden identifierats, framtidssäkring, lönsamhet, säkerhet,
hållbarhet, kund, medarbetare och digitalisering. En affärsplan har beslutats
som sträcker sig fram till 2024 med aktiviteter där Tekniska verken sannolikt
utgör kommunens starkaste verktyg för möjliggörande av kommunens
ambitiösa mål med CO2-neutralt Linköping till 2025. För att nå det
gemensamma målet återfinns inom planeringsperioden betydande satsningar,
inom förnybar elproduktion med både vindkraft och solkraft. Fjärrvärmens och
fjärrkylans betydande miljömässiga värden för kommunen är fortsatt oerhört
centralt för bolagets och kommunens utveckling.
Tekniska verken-koncernen har under 2019 fortsatt bedrivit verksamheten med
en hög leveranssäkerhet i tillhandahållna tjänster. Drifts- och
beredskapsorganisation likväl som utvecklingsorganisation har haft en väl
genomförd planering, ledning och styrning inom koncernen vilket skapat
stabilitet och värde för kommunens invånare och kommunen i sig. I de fall det
förekommit störningar i verksamheten har medarbetarna visat stort
engagemang i återställande och informationsgivning till intressenter.
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Tekniska verkens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms
ligga i framkant såväl nationellt som internationellt inom flera områden.
Klimatbokslut och separat Hållbarhetsredovisning upprättas årligen och
uppvisar betydande miljövärden.
I syfte att ytterligare förstärka arbetet har Tekniska verken gjort en
omorganisation för att se till att koncernen ligger i framkant när det gäller
teknikutveckling, hållbarhet och energisystem. Bland annat har vi en ny
avdelning för hållbarhet som ska hålla ihop och driva hållbarhetsfrågorna på ett
tydligare sätt.
Enligt bolagets specifika ägardirektiv ska tillhandahållandet inom Linköpings
kommun av vatten- och avloppsverksamhet ske med beaktande av kommunal
likställighets- och självkostnadsprincip. I den mån denna typ av verksamhet
bedrivs i annan kommun ska den verksamheten bedrivas på affärsmässiga
grunder. Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av tjänster avseende
avfallshantering rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av kommunal
likställighets- och självkostnadsprincip.
Vatten- och avloppsverksamheten beaktar såväl likställighets- som
självkostnadsprincipen och bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutat
verksamhetsområde. Kvaliteten på tillhandahållna produkter och tjänster har
fortsatt varit mycket hög. Förnyelseinvesteringstakten har under de senaste
åren ökats samtidigt som betydande exploateringsinvesteringar genomförts för
att understödja Linköpings fortsatta expansion.
Avfallshanteringen beaktar likställighets- och självkostnadsprincipen.
Verksamheten har under 2019 bedrivits med underskott till följd av otillräcklig
avgiftshöjning, självkostnadsprincipen har därmed inte följts. Då verksamheten
för närvarande bedrivs med underskott strider detta mot av
kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv och bolagsordningen. En
taxehöjning kommer ske från och med 1 januari 2020 i syfte att åstadkomma
en acceptabel ekonomisk balans även om föreslagen taxa ännu inte når
självkostnadsnivå.
Fjärrvärme-/fjärrkyleverksamhet, samt produktion av och handel med el,
handel med el biogas, kommunikationstjänster och andra servicetjänster av
kvalificerat slag ska bedrivas på affärsmässig grund.
Priset för Tekniska verkens samtliga monopol eller monopolliknande varor och
tjänster ligger under genomsnittet i Sverige.
Intern kontroll
Bolagets styrelse utser två personer i styrelsen som utgör ”Styrelsens
internkontrollgrupp”. Styrelsen fastställer normalt årligen en internkontrollplan
som internkontrollgruppen tillsammans med bolagets vd ska arbeta med.

5 (5)

Bolagets styrelse bedömer att den interna kontrollen var ändamålsenlig och
tillfredsställande under 2019.
Måluppföljning enligt det specifika ägardirektivet
Tekniska verken i Linköping AB uppfyllde målet att ha en långsiktig soliditet
på lägst 30 procent 2019. Även bolagets avkastningskrav att ha ett långsiktigt
resultat på lägst 6 procent av totalt kapital uppfylldes. Målet att ha ett operativt
kassaflöde på minst 0 mnkr uppfylldes inte under 2019, utan hamnade på – 329
mnkr. Dock är detta mål långsiktigt och ska ligga på lägst 0 mnkr i snitt under
en femårsperiod. Detta på grund av att stora investeringar genomförs vissa år
men avkastningen erhålls inte alltid samma år.
Tekniska verken i Linköping AB

Mål

2019

2018

Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Operativt kassaflöde

> 30 %
> 6 %*
> 0 mnkr*

50,6
7
-329

50,2
8,5
266

*I snitt över en femårsperiod.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt
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Kommunfullmäktige
Controller, Louise Källbom
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB

