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BESLUTSFÖRSLAG

Borås Energi och Miljö AB; Ägartillskott
Styrelsen föreslås besluta:
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.
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Borås Energi och Miljö AB; ägartillskott
Förslag till 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
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.

Ärendet i sin helhet
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.
Med anledning av den stora avvikelsen i prognosticerad investeringsutgift
beslutade Kommunstyrelsens ordförande att uppdra åt kommunchefen att ett
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särskilt uppsiktspliktsärende skulle tas fram till Kommunstyrelsen. Utredningen,
som presenterades den 9 oktober 2017, belyste dels bakgrund och orsaker till
avvikelserna i projektet, dels berördes risker på såväl kort som lång sikt.
Avvikelsen enligt bolagets prognos uppgår till -492 mnkr. Sammantaget kan
konstateras att nuvarande avvikelse främst beror på:
 avvikelse avseende överföringsledningen.
 avvikelse avseende pumpstationen.
 förseningskostnader främst att hänföra till överklaganden i
upphandlingsprocessen.
Den ökade investeringsutgiften påverkar bolagets framtida driftprognos
negativt. Än större påverkan för det framtida resultatet har försämrade
marknadsutsikter för elpriser, elcertifikatspriser och fjärrvärmevolym.
EMC-projektet är omfattande och komplext. De ekonomiska riskerna i
projektet är fortsatt stora. Den största risken är att projektet blir ytterligare
försenat. Risker för tidsförskjutningar och försenad provdrift finns inom såväl
delprojekt Avloppsreningsverket som delprojekt Kraftvärmeverket och
delprojekt Överföringsledningen. Den riskbedömning som bolagets
projektstyrelse gör för närvarande indikerar en risk för ytterligare utgiftsökning
med cirka 150 mnkr.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på fördyringen av projektet. Därför kommer
förutom Stadsledningskansliets utredning även en extern utredning att göras.
Det är av yttersta vikt att bolaget klarar av att fullfölja EMC-projektet utan
ytterligare fördyringar, att säkerställa en effektiv driftorganisation framöver och
att arbeta för en robust framtida driftprognos. Kommunstyrelsen föreslår att
investeringsramen utökas enligt bolagets framställan. Dessutom föreslår
Kommunstyrelsen en riskpott på 150 mnkr, som motsvarar bolagets
riskbedömning. Med en riskpott säkerställs projektets genomförande utan
onödiga förseningar.
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.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. Skrivelse
Samverkan
"[Klicka och skriv här]"
Beslutet expedieras till
1. Borås Energi och Miljö AB

Ulf Olsson
Borås Stadshus AB Ordförande
Svante Stomberg
Borås Stadshus AB VD

