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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Marcus Wahlström

2017-02-28

Dnr KS 2016-837

Kommunstyrelsen

Tekniska Verken i Linköping AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2016
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska Verken i Linköping AB:s
verksamhet under 2016 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 2016.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska Verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets
uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2016 godkänns.

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
2016. Det är bolagets uppfattning att bolagets verksamhet understödjer
uppdraget till fullo. Bolaget har för 2016 uppfyllt samtliga av
Kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
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Tekniska verken i Linköping AB
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Operativt kassaflöde (mnkr)

Ekonomiska måltal
utifrån
Ägardirektiv
> 30 %
>6%
>0

2016
48,6%
8,2%
409

Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget uppger att Lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen efterlevs i alla delar som inte omfattas av annan särskild
lagstiftning. I dessa delar efterlevs gällande lagstiftning som t ex ellagen.
Likställighetsprincipen efterlevs i berörda delar. För elnätsaffären styr till fullo
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ellagen vilken säkerställer att alla kunder hanteras lika genom
standardprislistor och schabloner för anslutningar. Anslutningsplikten
säkerställer att alla kunder har rätt att bli anslutna till elnätet.
Taxan gäller lika för alla inom verksamhetsområde VA. Prislista för kunder
utanför verksamhetsområde VA är densamma som för kunder inom
verksamhetsområdet. Skillnaden ligger i frivilligt ingående i avtalsförhållande
mellan Tekniska verken och kunder vad gäller anslutning av kunder utanför
verksamhetsområde VA.
Inom monopol eller monopolliknande områden är Tekniska verkens priser
under eller väsentligt under riksgenomsnitt och i flera fall bland de lägsta i
både regionen och landet. Detta tydliggörs bland annat i den fristående Nils
Holgersson undersökningen som görs årligen.
Tekniska verken har med oberoende expertis upprättat Klimatbokslut för 2014
och för 2015 (färdigställt hösten 2016). Tekniska verken bidrog till att minska
klimatpåverkan med totalt 825 000 ton koldioxid under 2015. Under 2016
invigdes Lejonpannan. Med Lejonpannan kommer reduktion av
koldioxidekvivalenter ske med ytterligare omkring 97 000 ton per år.
Under 2016 har koncernen lämnat 187 mnkr i utdelning till aktieägaren,
utdelningen var för 2015 var även den 187 mnkr.
I ägardirektivet har det långsiktiga avkastningsmålet uttryckts som 6 % på
totalt kapital sett som snitt över en flerårsperiod. Under några
investeringstunga år har avkastningskravet inte uppnåtts. För 2016 nås
avkastningsmålet. Soliditeten ska aldrig understiga 30 %. Bolagets finansiella
ställning är god och soliditeten är för 2016 49 %. Verksamheten står inför
betydande ersättningsinvesteringar, detta kommer vara en utmaning för
koncernen framöver. Operativt kassaflöde enligt intern definition ska överstiga
0 mnkr. För 2016 uppgår det operativa kassaflödet till 409 mnkr.
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 671 mnkr (410 mnkr). En
betydande resultatökning jämfört med 2015. Av resultatförbättringen på 261
mnkr är 163 mnkr hänförlig till lägre nedskrivningar av vattenkraft och
vindkraft. 41 mnkr är hänförliga till försäkringsersättningar av engångskaraktär
och 44 mnkr som resultat av återtagande av tidigare nedskrivna lagervärden på
olja. Föregående år erhölls engångsintäkt för mottagningsstation för elnät om
68 mnkr, motsvarigheten saknas för 2016. Resterande 81 mnkr är
verksamhetsrelaterad positiv resultatgenerering bland annat från planenlig
positiv driftsekonomi med Lejonpannan och väsentligt gynnsammare
bränslemix när dyrare fossilbaserat bränsle fasats ut.
Omsättningen under 2016 var 4 640 mnkr (4 495 mnkr). Koncernens
investeringar uppgår till 630 mnkr (1 144 mnkr).
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Kommunledningskontoret bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppfyllelse av uppdraget del 1 & del 2 från Tekniska verken AB

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 2016”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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