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Kommunstyrelsen

Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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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
2021. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2021.
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Tekniska verken
på ett mycket framgångsrikt sätt efterlevt uppdraget.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021

2020

2019

Avkastning på totalt kapital, %

>6

6,3

5,9

7,0

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

22

-256

-329

Soliditet, %

> 30

46

49,0

50,6

NöjdKundIndex (Linköping, Katrineholm)

> 70

73.70

-

71

NöjdKundIndex (Mjölby)

> 70

78

-

80

NöjdMedarbetarIndex

> 75

72

70

-

LedarskapsIndex

> 65

78

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. 2021 höjdes taxan för hushållsavfallstjänster, vilket innebar en
sammanvägd justering om 6 %. Taxehöjningen är ett steg i att nå balans då
taxan inte nått självkostnad.
Priset för Tekniska verkens samtliga monopol eller monopolliknande varor och
tjänster ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.
Koncerninternt har omstruktureringar skett:


Tekniska verken har köpt resterande andelar av dotterbolaget Bixia AB
och är därmed hundraprocentig ägare.



En koncernintern omstrukturering har genomförts då Bixia ProWin AB
fusionerats in i Tekniska verken i Linköping Vind AB.



Utsikt Bredband AB har utökat sitt regionala samarbete genom att bli
delägare i Nodena AB (25 %) och VÖKBY Bredband AB (40 %).



Tekniska verkens ägarintressen i EVereg AB och Utvecklingskluststret
Energi AB har förändrats. EVereg AB har avyttrat delar av sitt
dotterföretag Mer Sweden AB (tidigare Bee Charging Solutions AB),
medan Utvecklingsklustret Energi AB förvärvat andelar i andra bolag.

Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 764 mnkr (650).
Koncernen redovisar ett resultat som är betydligt högre än såväl föregående år
som budget. De för koncernen så viktiga yttre påverkansfaktorerna har varit
gynnsamma för produktionen där extremt höga, men samtidigt mer volatila,
elpriser påverkar resultatet positivt även om effekten till viss del hålls tillbaka
av tidigare gjorda säkringar. Samtidigt har också kostnaden för utsläppsrätter
ökat kraftigt. Temperaturerna har i princip varit enligt ett sk normalår (att
jämföra med 80% 2020) vilket medfört ökade försäljningsvolymer inom flera
områden. Jämfört med föregående år har även vindkraftsproduktion ökat.
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Total utdelning under 2021 uppgick till 187 mnkr.
Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Soliditeten har marginal till det
av ägaren upprättade riskgolvet om 30 procent. Koncernens operativa
kassaflöde uppgår till 22 mnkr att jämföras med föregående år då koncernens
redovisade ett negativt kassaflöde om 256 mnkr. Det kraftigt ökade kassaflödet
kan primärt tillskrivas kallare inledning på året vilket genererade temperaturer
strax under normalår (ca 97 procent jämfört med 2020 då motsvarande siffra
var cirka 80 procent). Detta har givit ökade volymer i produktionen. Det ökade
elpriset med ett årssnitt om 670 kr/MWh i prisområde SE3 (221 kr/MWh år
2020) har varit gynnsamt för såväl kassaflöde som resultat. Under 2021 har
investeringarna uppgått till 1112 mnkr jämfört med 1360 mnkr 2020. Bland
investeringarna märks fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden,
påbörjad investering i ytterligare en vindkraftpark, utbyte av mätare för att
klara nya lagkrav samt förnyelse och utbyggnad av våra ledningsnät. Dessutom
fortgår investeringar för att skapa en kol- och fossiloljefri produktion.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2021 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 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Tekniska verken i Linköping AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Tekniska verken i Linköping AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Tekniska verken i Linköping AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
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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 2021”.
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, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB

