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Kommunstyrelsen

Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2020
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2020 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
2020. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2020.
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Tekniska verken
på ett mycket framgångsrikt sätt efterlevt uppdraget.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2020

2019

2018

Avkastning på totalt kapital, %

>6

5,9

7,0

8,5

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

-256

-329

266

Soliditet, %

> 30

49,0

50,6

50,2

NöjdKundIndex (Linköping, Katrineholm)

> 70

-

71

72

NöjdKundIndex (Mjölby)

> 70

-

80

-

NöjdMedarbetarIndex

> 75

70

-

71

LedarskapsIndex

> 65

78

-

-

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Tekniska verkens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms
ligga i framkant nationellt inom flera områden. För att nå kommunens
ambitiösa mål med koldioxidneutralt Linköping till 2025 återfinns inom
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planeringsperioden betydande satsningar inom förnybar elproduktion med både
vind- och solkraft.
Sammantaget har koncernens verksamhet bedrivits i enlighet med det
kommunala ändamålet. Det skall noteras att koncernen i många delar är en
affärsdrivande verksamhet med tydliga avkastningskrav från ägaren.
Vatten och avloppsverksamheten beaktar såväl likställighets- som
självkostnadsprincipen och bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutat
verksamhetsområde.
Avfallshanteringen beaktar likställighets- och självkostnadsprincipen i linje
med de mål som föreslås i den nya avfallsplanen och bolagets arbete uppåt i
avtalstrappan. 2020 når bolaget målet för självkostnad (trots budgeterat
underskott), med effekterna av covid-19 som största bidragande orsak.
Priset för Tekniska verkens samtliga monopol eller monopolliknande varor och
tjänster ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.
Under 2020 har efter särskilt beslut extrautdelning om 75 mnkr betalats till
ägaren. Extrautdelningen ska betraktas som en sista delmängd i en
återbetalning av tidigare erhållet kapitaltillskott om 350 mnkr. Total utdelning
under 2020 uppgick därmed till 262 mnkr.
Koncerninternt har omstruktureringar skett för att renodla ägandet i vindkraft.
Tekniska verken har köpt 18,7 % av Alight AB som driver solcellsparken vid
Gärstadverket. Bolaget har sålt andelarna i intresseföretaget EFO AB.
Värmlandsvind AB har börjat driva vindkraftsproduktion på Häjsberget och
7,69 % av bolaget såldes till Växjö Energi AB.
I ägardirektivet har det långsiktiga avkastningsmålet uttryckts som 6 % på
totalt kapital sett som snitt över en flerårsperiod. För 2020 ligger resultatet
strax under avkastningsmålet. Soliditeten ska aldrig understiga 30 %. Bolagets
finansiella ställning är god och soliditeten är för 2020 49 % (50,6). Operativt
kassaflöde enligt intern definition ska överstiga 0 mnkr som snitt över en
femårsperiod. För 2020 uppgår det operativa kassaflödet till -256 mnkr (-329).
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 650 mnkr (723). Resultatet
har i stor utsträckning påverkats av yttre faktorer såsom elpriser och
väderförhållanden. Året har varit varmt vilket lett till lägre försäljningsvolymer
inom såväl elhandel som fjärrvärme. Bolaget har även starkt påverkats av låga
elpriser. För att motverka dessa effekter har koncernen under året vidtagit
besparingsåtgärder. Omsättningen under 2020 var 4 910 mnkr (5 382)
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 1 360 mnkr (1 407). Koncernen
befinner sig i en mycket investeringsintensiv period med stora satsningar
kopplade till såväl hållbarhet som samhällsutveckling.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2020, 2020-03-05
Bilaga 1 – Tekniska verken i Linköping AB, Måluppfyllelse 2020
Bilaga 2 – Tekniska verken i Linköping AB, Bokslut 2020
Bilaga 3 – Tekniska verken i Linköping AB, Bolagsstyrningsrapport 2020
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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 2020”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB

