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Sammanträdesdatum

2017-12-04
Instans

Borås Stadshus AB
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 4 december 2017 kl 14:00-14.08

Beslutande

Ledamöter
Ulf Olsson (S), ordförande
Annette Carlson (M), 1:e vice ordförande
Tom Andersson (MP), 2:e vice ordförande
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson ( C)
Patric Silfverklinga (SD)
Hans Gustavsson (KD)

tjg för Falco Güldenpfennig (KD)

Ersättare
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Oliver Öberg (M)
Hasse Ikävalko (M)
Anna Svalander (L)
Björn Qvarnström (SD)
Övriga närvarande

Svante Stomberg, verkställande direktör
Per Olsson, personalchef
Magnus Widén, ekonomichef
Marie Ingvarsson, kommunikationschef
Elisabeth Eikhoff, markchef
Martin Jakobsson, finanschef
Annette Antonsson, controller
Evelina Pirs, controller
Oliver Åstrand, controller
Carina Andell, finanssekreterare
Ulf Johansson, kommunikationsstrateg
Karin Graad, strategisk samhällsplanerare
Jan Pettersson, strategisk samhällsplanerare
Emma Sandin, blocksekreterare
Jonas Berg, blocksekreterare
Peder Danesved, blocksekreterare
Kenneth Öhlund, blocksekreterare
Göran Björklund, sekreterare

Justerare

Ulf Olsson (S)

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Göran Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande
Ulf Olsson (S)
Justerare
Patric Silfverklinga (SD)
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§ 20

Val av justerande ledamot
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Patric Silfverklinga (SD) med
Yvonne Persson (S) som ersättare
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§ 21

Dnr SH 2017-00019 107

Borås Energi och Miljö AB; Ägartillskott
Borås Stadshus ABs beslut
Borås Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 450 000 000 kronor till Borås
Energi och Miljö AB under förutsättning att Kommunfullmäktige i Borås
beslutar om ett aktieägartillskott på motsvarande belopp till Borås Stadshus AB
Sammanfattning av ärendet
Ett bolag ska årligen göra en nedskrivningsprövning av sina anläggningstillgångar. I samråd med bolagets revisorer har Borås Energi och Miljö AB
bedömt nedskrivningsbehovet till 450 mnkr, vilket föreslås lämnas som
aktieägartillskott
Kommunfullmäktige godkände 2015-03-26, Borås Energi och Miljö AB:s
investeringsförslag om 3,2 miljarder kronor avseende ett nytt energi- och
miljöcenter (EMC) på Sobacken. Projektet EMC omfattar ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad och anpassning av befintlig
biogasanläggning. Anläggningarna ska byggas i anslutning till existerande
avfallsanläggning som ligger på området Sobacken, cirka 7 km söder om Borås.
I projektet ingår även markarbeten, överföringsledningar för avloppsvatten och
fjärrvärme
Kommunstyrelsen har följt processen genom en särskild politisk styrgrupp.
Inga anmärkningsvärda avvikelser har rapporterats från bolaget mer än att flera
upphandlingar har överklagats vilket lett till förseningar. En av effekterna av
förseningarna är att elprisutvecklingen har medfört att avkastningen beräknas
bli lägre än ursprungliga beräkningar. Vid ett styrgruppsmöte den 19 juni 2017
begärde Borås Energi och Miljö en utökad investeringsbudget om 500 miljoner
kronor, en indikation på att bygget kan bli en halv miljard dyrare än väntat.
Bolaget inkom med skrivelse om utökad investeringsram den 6 juli 2017
Enligt god redovisningssed och redovisningsregler ska årligen en nedskrivningsprövning göras av ett bolags anläggningstillgångar. Värdering sker med grund i
hur mycket tillgångarna kommer att avkasta under sin livslängd. Om det
verkliga värdet för anläggningstillgångarna bedöms vara lägre än bokfört värde
ska nedskrivning av bokfört värde göras. I samråd med bolagets revisorer har
Borås Energi och Miljö AB gjort en nedskrivningsprövning av bolagets hela
fjärrvärmeaffär. Denna visar på ett nedskrivningsbehov i dagsläget på 450
mnkr. Av detta bedöms cirka 125 mnkr vara hänförligt till fördyringen av
kraftvärmeverket. Resterande del beror på försämrade marknadsförutsättningar,
till exempel avseende elpriser
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För att möta nedskrivningsbehovet och bibehålla bolagets ekonomiska ställning
föreslås ett aktieägartillskott på motsvarande belopp, 450 mnkr. Efter samråd
med revisorerna i Borås Stadshus AB och Borås Energi och Miljö AB görs
bedömningen att ett tillskott på lägre belopp än nedskrivningsbehovet är
olämpligt då det riskerar ytterligare behov av tillskott senare. Tillskottet bidrar
också till att säkra en viktig infrastruktur i Borås när det gäller avloppsrening,
värmeförsörjning och elproduktion. Borås Stad ger ett tillskott till moderbolaget
Borås Stadshus AB, som i sin tur ger ett tillskott till dotterbolaget Borås Energi
och Miljö AB. Till följd av lämnat aktieägartillskott måste Borås Stadshus AB
göra en värdering av bokfört värde av aktierna i dotterbolaget. En nedskrivning
kommer då att behöva göras vilket påverkar Borås Stadshus AB:s resultat
negativt 2017. Nedskrivningsbehovet kan bestämmas först i samband med
årsbokslutet givet dotterbolagets resultat. Kommunstyrelsen hanterar
framställan om utökad investeringsram samt aktieägartillskott till Borås
Stadshus AB. Borås Stadshus AB har för egen del att besluta om aktieägartillskott till dotterbolaget Borås Energi och Miljö AB
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