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Hemställan från Göteborg Energi AB om att 
lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din 
El AB 
Yttrande 
Vi ser med oro på utvecklingen i Din El AB med förluster under flera år och att Din El 
AB inte hanterat det senaste årets händelser på elmarknaden. Förlusterna har därigenom 
ökat och prognostiserad förlust för 2022 uppgår nu till -192 miljoner kronor. Vi delar 
Stadshus AB:s och Stadsledningskontorets bedömning att det mot bakgrund av den 
radikalt förändrade elmarknaden och den riskexponering som verksamheten medför är 
viktigt att på nytt utvärdera förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala 
nyttan ur ett ägarperspektiv.  
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Hemställan från Göteborg Energi AB om att 
lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din 
El AB   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi 
Din El AB för täckande av förlust 2022 tillstyrks i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande under rubriken stadsledningskontorets 
bedömning. 

Sammanfattning 
Göteborg Energi AB (Göteborg Energi) hemställer till kommunfullmäktige om att lämna 
kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB (Din El) i syfte att täcka prognostiserad 
förlust för 2022. Av Göteborg Energis ägardirektiv framgår att vid beslut om 
kapitaltillskott, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller till 
Göteborgs Stadshus AB (Stadshus), ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. 
Prognostiserad förlust för Din El 2022 uppgår per 31 augusti 2022 till -192 miljoner 
kronor.  

Stadshus konstaterar i sitt yttrande att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg 
Energis förslag återställs fritt eget kapital i Din El. Stadsledningskontoret delar Stadshus 
och Göteborg Energis bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter 
kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar förutsatt att nuvarande prognos inte väsentligt 
försämras. Stadsledningskontoret bedömer att det är viktigt att noga följa utvecklingen då 
aktuell prognos är att anse som osäker. Av ”Förutsättningar för budget 2023–2025” (dnr 
0559/22) framgår att Stadshuskoncernens avkastning och resultatförmåga försvagas de 
närmaste åren. Detta gäller oaktat förlusterna i elhandeln. Den senaste tidens utveckling 
på energimarknaderna påverkar samtliga verksamheter i energikoncernen och 
långtidsplanen för Göteborg Energi är osäkrare än på många år. Utfallet för Göteborg 
Energis verksamheter har stor betydelse för den finansiella samordningen inom 
Stadshuskoncernen och möjligheten till att lämna utdelning. 

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att det mot bakgrund av den radikalt 
förändrade elmarknaden och den riskexponering som verksamheten medför är viktigt att 
på nytt utvärdera förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala nyttan ur 
ett ägarperspektiv. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-17 
Diarienummer 0986/22 
 

Handläggare  
Lisa Berlin, Nader Nadafan 
Telefon:031-368 05 09 
E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
För 2022 prognostiseras per 31 augusti 2022 en förlust på -192 miljoner kronor för Din 
El. Det framgår av Göteborg Energis beslutsunderlag att utifrån svårbedömda 
omvärldsfaktorer kan resultatet komma att försämras ytterligare. Vid ingången av 2022 
uppgick Din Els bundna egna kapital till 120 miljoner kronor och bolagets fria egna 
kapital uppgick till 301 miljoner kronor.  

Stadshus konstaterar i sitt yttrande att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg 
Energis förslag återställs fritt eget kapital i Din El. Stadsledningskontoret delar Stadshus 
och Göteborg Energis bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter 
kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar förutsatt att prognosen inte väsentligt försämras. 
Utfallet för Göteborg Energis verksamheter har stor betydelse för den finansiella 
samordningen inom Stadshuskoncernen och möjligheten till att lämna utdelning. Den 
senaste tidens utveckling på energimarknaderna påverkar samtliga verksamheter i 
energikoncernen och långtidsplanen för Göteborg Energi är osäkrare än på många år. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 2022-09-26, § 79 
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Ärendet   
Ärendet utgör hemställan till kommunfullmäktige från Göteborg Energi om att tillstyrka 
att lämna kapitaltillskott till Din El i syfte att täcka prognostiserad förlust för 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen ta ställning till ärenden av principiell 
beskaffenhet eller av annars större vikt. Av Göteborg Energis ägardirektiv framgår att vid 
beslut om kapitaltillskott, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen 
eller till Stadshus ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. Av Göteborgs 
Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår att Stadshus ska yttra sig i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive 
dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus 
styrelse beslutade 26 september 2022 § 79 att tillstyrka hemställan.  

Föreliggande ärende innehåller till stor del samma allmänna beskrivning av Din El och 
elhandeln som ärendet om Göteborg Energis hemställan till kommunfullmäktige om att 
ställa ut en moderbolagsgaranti till Din El avseende den fysiska elhandeln (dnr 0969/22). 
I det ärendet ges också en helhetsbild över partnerskap och garantier kopplade till 
elhandeln.  

Allmänt om Göteborg Energi Din El AB 
Din El är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Din El köper samtliga utförda 
tjänster av moderföretaget. Personalen är också sedan 2015 anställd i moderföretaget 
Göteborg Energi. Kundavtal, handelsavtal, ägande och drift av it-system hanteras direkt i 
Din El. Din El verkar under gemensamt varumärke tillsammans med övriga företag i 
Göteborg Energi-koncernen. Elhandeln bedrivs som ett separat bolag skild från 
koncernens övriga affärer. Din Els kundstocksvolym uppgår till knappt 5 TWh. Av denna 
volym levereras i dagsläget 84 procent i prisområde 3 (från Hallands län i söder till strax 
norr om Stockholm), 14 procent i södra Sverige i prisområde 4 samt resterande 2 procent 
i norra och mellersta Sverige i prisområde 1 och 2.  

Bolaget har under de två senaste åren, 2020 och 2021, redovisat betydande förluster 
uppgående till -25 respektive -145 miljoner kronor. För 2022 prognostiseras per 31 
augusti en förlust på -192 miljoner kronor efter finansiella poster. Mot bakgrund av 
svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet ytterligare försämras. Av vad som 
framkommer av Stadshus beslutsunderlag kan inte förluster uteslutas också kommande 
år. Omsättningen uppgick 2021 till knappt 3 miljarder kronor.  

Förlusterna i bolaget innevarande och tidigare år är hänförliga till flera olika orsaker. En 
särskild granskning, beställd av styrelsen i Göteborg Energi och avlämnad under våren 
2022, redogör närmare för omständigheter till förlusterna i bolaget. Från och med 
november/december 2021 förklaras utvecklingen bland annat av att elmarknaden blivit 
avsevärt volatilare samt att prisnivåerna ökat kraftigt i kombination med ogynnsamma 
strategival och avtalskonstruktioner. Priserna och volatiliteten har varierat kraftigt mellan 
de olika prisområdena. Kriget i Ukraina och dess konsekvenser har ytterligare bidragit till 
att energi- och elmarknaden ändrar karaktär och logik vilket förändrar förutsättningarna 
och riskerna i elhandeln. Din El befinner sig idag i en till stora delar ny och svårbedömd 
kontext med avseende på vilka risker som elhandel innebär.  
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Sedan elmarknaden avreglerades har andelen göteborgare som väljer Din El för elinköp 
succesivt minskat och uppgår idag till cirka 65 procent. Historiskt har elproduktutbudet 
varit likartat mellan olika elhandlare och kundlojaliteten låg samtidigt som 
priskänsligheten varit hög. Stadshus skriver i sitt yttrande att det i tjänstepersonsdialogen 
med bolaget framgår att det för närvarande, mot bakgrund av den förändrade marknaden, 
sker en transformering av elmarknaden där nya partnerskap etableras och där 
affärsmodeller och produktutbud i branschen förändras och detta sker också i Din El. 
Förändringens konsekvenser vad gäller kostnader, konkurrenskraft, risker och liknande i 
dagsläget beskrivs som svåra att överblicka. Av Stadshus beslutshandlingar framgår 
vidare att styrelsen i Göteborg Energi under hösten 2022 planerar att utvärdera elhandeln 
med avseende på bland annat elhandelns syfte och målsättning och verksamhetens 
organisation och styrning. 

Särskilt om kapitaltillskott som inte i särskild ordning delegerats till 
kommunstyrelsen eller Stadshus AB  
Göteborg Energis dotterföretag Din El har redovisat förluster 2020 och 2021. Förlusterna 
har uppgått till -25 respektive -145 miljoner kronor efter finansiella poster. 
Kapitaltillskott i form av koncernbidrag för täckande av förluster har lämnats med 
motsvarande belopp. Kommunfullmäktige har informerats i årsrapporter för 2020 
respektive 2021.  

För 2022 prognostiseras per 31 augusti 2022 en förlust på -192 miljoner kronor för Din El 
men utifrån svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet komma att försämras 
ytterligare. Vid ingången av 2022 uppgick Din Els bundna egna kapital till 120 miljoner 
kronor och bolagets fria egna kapital uppgick till 301 miljoner kronor. 

Av ägardirektivet till Göteborg Energi framgår att kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas bland annat vid beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild 
ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus. Mot denna bakgrund hemställer 
Göteborg Energi om kommunfullmäktiges ställningstagande till moderbolagets beslut att 
lämna kapitaltillskott för 2022 för täckande av förluster i Din El.   

Av Göteborg Energis beslutsunderlag framgår bland annat att elhandelsaffären har visat 
sig alltför riskexponerad och åtgärder har skyndsamt vidtagits för att reducera riskerna. 
Som tidigare redovisats i ärende 0969/22 om moderbolagsgaranti har bolaget därför 
upphört att agera direkt på handelsplatserna Nord Pool och Nasdaq och istället ingått 
avtal med andra aktörer.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadshus konstaterar i sitt yttrande att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg 
Energis förslag återställs fritt eget kapital i Din El. Stadsledningskontoret delar Stadshus 
bedömning att Göteborg Energis finansiella ställning också efter kapitaltillskottet är 
långsiktigt hållbar förutsatt att aktuell prognos för 2022 inte väsentligt försämras. 
Stadsledningskontoret instämmer i Stadshus bedömning att det är viktigt att noga följa 
utvecklingen på energi- och elmarknaderna och dess konsekvenser för Din El. 

Elmarknaden genomgår en radikal och omfattande förändring och har aldrig varit så 
volatil som nu och prissvängningar sker på betydligt högre nivåer än tidigare. Din El 
befinner sig idag i en till stora delar ny och svårbedömd kontext med avseende på vilka 
risker som elhandel innebär. Stadsledningskontoret noterar att Stadshus tidigare, senast i 
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delårsårsrapport mars 2022, bedömt att ägardirektivet för Din El endast i begränsad 
omfattning redogör för förutsättningar för verksamheten eller tydliggör vilken kommunal 
nytta som verksamheten medför. Mot bakgrund av den radikalt förändrade elmarknaden 
och den riskexponering som verksamheten medför bedömer Stadshus att det är viktigt att 
på nytt utvärdera förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala nyttan ur 
ett ägarperspektiv. Stadsledningskontoret delar den bedömningen. 

Förlusten för Din El 2022 prognostiseras i nuläget till -192 miljoner kronor. Hemställan 
från Göteborg Energi om att täcka årets förlust har inte beloppsmässigt begränsats och 
prognosen kan komma att justeras ytterligare mot bakgrund av den osäkra utvecklingen 
på energi- och elmarknaderna. Stadsledningskontoret delar Stadshus och Göteborg 
Energis bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter kapitaltillskottet 
är långsiktigt hållbar förutsatt att prognostiserad förlust inte väsentligt revideras.  

Stadsledningskontoret instämmer vidare i Stadshus bedömning att det är angeläget att 
Göteborg Energi återkommer till kommunfullmäktige med en återrapportering efter 
innevarande år, då storleken på kapitaltillskottet är klarlagt, och redogör för hur 
resultatnivåer kan återställas och hur framtida förluster kan undvikas. Av ”Förutsättningar 
för budget 2023–2025” (dnr 0559/22) framgår att energikoncernens och därigenom 
Stadshuskoncernens avkastning och resultatförmåga försvagas de närmaste åren. Detta 
gäller oaktat förlusterna i elhandeln. Den senaste tidens utveckling på energimarknaderna 
påverkar samtliga verksamheter i energikoncernen och långtidsplanen för Göteborg 
Energi är osäkrare än på många år. Utfallet för Göteborg Energis verksamheter har stor 
betydelse för den finansiella samordningen inom Stadshuskoncernen och möjligheten till 
att lämna utdelning. 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 79 
Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om att 
lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB  

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg 
Energi Din El AB för täckande av förlust 2022 tillstyrks i enlighet med vad som 
framgår av yttrandet under Stadshus bedömning. 

2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0053/22. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dag för justering 
2022-10-06 

Vid protokollet 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll (6) 
Sammanträdesdatum: 2022-09-26 

Johan Hörnberg  

Sekreterare 
 

 

Axel Josefson  

Ordförande 
 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Yttrande över hemställan från Göteborg 
Energi AB om att lämna kapitaltillskott till 
Göteborg Energi Din El AB 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg
Energi Din El AB för täckande av förlust 2022 tillstyrks i enlighet med vad som
framgår av yttrandet under Stadshus bedömning.

2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning 
Ärendet utgör Stadshus AB:s yttrande över Göteborg Energi AB:s hemställan till 
kommunfullmäktige om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB i syfte 
att täcka prognostiserad förlust för 2022. Av Göteborg Energi AB:s ägardirektiv framgår 
att vid beslut om kapitaltillskott, som inte i särskild ordning delegerats till 
kommunstyrelsen eller till Stadshus AB, ska kommunfullmäktiges ställningstagande 
inhämtas. Prognostiserad förlust för 2022 uppgår per 2022-08-31 till -192 miljoner 
kronor. 

Stadshus AB konstaterar att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg Energi 
AB:s förslag återställs fritt eget kapital i Göteborg Energi Din El AB. Stadshus delar 
Göteborg Energi AB:s bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter 
kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar förutsatt att nuvarande prognos inte väsentligt 
försämras. Stadshus AB bedömer att det är viktigt att noga följa utvecklingen då aktuell 
prognos är att anse som osäker. Av ”Förutsättningar för budget 2023-2025” framgår att 
Stadshuskoncernens avkastning och resultatförmåga försvagas de närmaste åren. Detta 
gäller oaktat förlusterna i elhandeln. Den senaste tidens utveckling på energimarknaderna 
påverkar samtliga verksamheter i energikoncernen och långtidsplanen för Göteborg 
Energi är osäkrare än på många år. Utfallet för Göteborg Energis verksamheter har stor 
betydelse för den finansiella samordningen inom Stadshuskoncernen och möjligheten till 
att lämna utdelning. 

Mot bakgrund av den radikalt förändrade elmarknaden och den riskexponering som 
verksamheten medför bedömer Stadshus AB att det är viktigt att på nytt utvärdera 
förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala nyttan ur ett ägarperspektiv. 

Göteborgs Stadshus AB 

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2022-09-26 
Diarienummer 0053/22 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031-368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
För 2022 prognostiseras per 2022-08-31 en förlust på -192 miljoner kronor för Göteborg 
Energi Din El AB. Det konstateras i Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag att utifrån 
svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet komma att försämras ytterligare. Vid 
ingången av 2022 uppgick Göteborg Energi Din El AB:s bundna egna kapital till 120 
miljoner kronor och bolagets fria egna kapital uppgick till 301 miljoner kronor. 

Stadshus AB konstaterar att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg Energi 
AB:s förslag återställs fritt eget kapital i Göteborg Energi Din El AB. Stadshus delar 
Göteborg Energi AB:s bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter 
kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar förutsatt att prognosen inte väsentligt försämras. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan ur denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan ur denna dimension. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och handling från Göteborg Energi AB, styrelsemöte

2022-08-31, §8.
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Ärendet  
Ärendet utgör Stadshus AB:s yttrande över Göteborg Energi AB:s hemställan till 
kommunfullmäktige om att tillstyrka att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El 
AB i syfte att täcka prognostiserad förlust för 2022. Av Göteborg Energi AB:s 
ägardirektiv framgår att vid beslut om kapitaltillskott, som inte i särskild ordning 
delegerats till kommunstyrelsen eller till Stadshus AB, ska kommunfullmäktiges 
ställningstagande inhämtas.  

Av Göteborgs Stads riktlinjer framgår att Stadshus AB ska yttra sig i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive 
dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Vid styrelsemötet i Stadshus AB 2022-09-26 behandlar styrelsen i Stadshus AB, i ett 
separat ärende, Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om att ställa ut 
en moderbolagsgaranti till dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB avseende den 
fysiska elhandeln som tidigare genomförts på Nord Pool. I ärendet ges en helhetsbild över 
partnerskap och garantier kopplade till elhandeln. Föreliggande ärende och ärendet 
rörande hemställan om att ställa ut moderbolagsgaranti innehåller till stor del samma 
allmänna beskrivning av Göteborg Energi Din El AB och elhandeln. 

Beskrivning av ärendet 
Allmänt – Göteborg Energi Din El AB 
Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Göteborg 
Energi Din El AB köper samtliga utförda tjänster av moderföretaget. Personalen är sedan 
2015 anställd i moderföretaget Göteborg Energi AB. Kundavtal, handelsavtal, ägande och 
drift av IT-system hanteras direkt i Göteborg Energi Din El AB. Göteborg Energi Din El 
AB verkar under gemensamt varumärke tillsammans med övriga företag i Göteborg 
Energi-koncernen. Elhandeln bedrivs som ett separat bolag skild från koncernens övriga 
affärer. 

Göteborg Energi Din El AB:s kundstocksvolym uppgår till knappt 5 TWh. Av denna 
volym levereras i dagsläget 84% i prisområde 3 (från Hallands län i söder till strax norr 
om Stockholm), 14% i södra Sverige i prisområde 4 samt resterande 2% i norra och 
mellersta Sverige i prisområde 1 och 2. Bolaget har under de två senaste åren, 2020 och 
2021, redovisat betydande förluster uppgående till -25 respektive -145 miljoner kronor. 
För 2022 prognostiseras per 2022-08-31 en förlust på -192 miljoner kronor efter 
finansiella poster och mot bakgrund av svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet 
ytterligare försämras. Av dialogen i beredning framgår att förluster också kommande år 
inte kan uteslutas. Omsättningen uppgick 2021 till knappt 3 miljarder kronor. Förlusterna 
i bolaget innevarande och tidigare år är hänförliga till flera olika orsaker. En särskild 
granskning, beställd av styrelsen i Göteborg Energi AB och avlämnad under våren 2022, 
redogör närmare för omständigheter till förlusterna i bolaget. Från och med 
november/december 2021 förklaras utvecklingen bland annat av att elmarknaden blivit 
avsevärt volatilare samt att prisnivåerna ökat kraftigt i kombination med ogynnsamma 
strategival och avtalskonstruktioner. Priserna och volatiliteten har varierat kraftigt mellan 
de olika prisområdena. Kriget i Ukraina och dess konsekvenser har ytterligare bidragit till 
att energi- och elmarknaden ändrar karaktär och logik vilket förändrar förutsättningarna 
och riskerna i elhandeln. Göteborg Energi Din El AB befinner sig idag i en till stora delar 
ny och svårbedömd kontext med avseende på vilka risker som elhandel innebär.  
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Sedan elmarknaden avreglerades har andelen göteborgare som väljer Göteborg Energi 
Din El AB för elinköp succesivt minskat och uppgår idag till cirka 65%. Historiskt har 
elproduktutbudet varit likartat mellan olika elhandlare och kundlojaliteten låg samtidigt 
som priskänsligheten varit hög. Av tjänstepersonsdialogen mellan Stadshus och bolaget 
framgår att det för närvarande, mot bakgrund av den förändrade marknaden, sker en 
transformering av elmarknaden där nya partnerskap etableras och där affärsmodeller och 
produktutbud i branschen förändras och detta sker också i Göteborg Energi Din El AB. I 
tjänstepersonsdialogen mellan bolaget och Stadshus framgår att förändringens 
konsekvenser vad gäller kostnader, konkurrenskraft, risker och liknande i dagsläget är 
svåra att överblicka. Av dialogen med bolaget framgår vidare att styrelsen i Göteborg 
Energi AB planerar att under hösten 2022 utvärdera elhandeln med avseende på bland 
annat elhandelns syfte och målsättning och verksamhetens organisation och styrning. 

Särskilt om kapitaltillskott som inte i särskild ordning delegerats till 
kommunstyrelsen eller Stadshus AB 
Göteborg Energi AB:s dotterföretag Göteborg Energi Din El AB har redovisat förluster 
2020 och 2021. Förlusterna har uppgått till -25 respektive -145 miljoner kronor efter 
finansiella poster. Kapitaltillskott i form av koncernbidrag för täckande av förluster har 
lämnats med motsvarande belopp. Kommunfullmäktige har informerats i årsrapporter för 
2020 respektive 2021. 

För 2022 prognostiseras per 2022-08-31 en förlust på -192 miljoner kronor för Göteborg 
Energi Din El AB. Det konstateras i Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag att utifrån 
svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet komma att försämras ytterligare. Vid 
ingången av 2022 uppgick Göteborg Energi Din El AB:s bundna egna kapital till 120 
miljoner kronor och bolagets fria egna kapital uppgick till 301 miljoner kronor. 

Av Göteborg Energi AB:s beslutsunderlag framgår bland annat att elhandelsaffären har 
visat sig alltför riskexponerad och åtgärder har skyndsamt vidtagits för att reducera 
riskerna. Vidare framgår att bolaget därför har upphört att agera direkt på 
handelsplatserna Nord Pool och Nasdaq och istället ingått avtal med andra aktörer för att 
fortsätta bedriva handel på ett konkurrenskraftigt sätt. Vid styrelsemötet i Stadshus AB 
2022-09-26 behandlar styrelsen i Stadshus AB, i ett separat ärende, Göteborg Energi 
AB:s hemställan till kommunfullmäktige om att ställa ut en moderbolagsgaranti till 
dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB avseende den fysiska elhandeln som tidigare 
genomförts på Nord Pool. I ärendet ges en helhetsbild över partnerskap och garantier 
kopplade till elhandeln. 

Av ägardirektivet till Göteborg Energi AB framgår att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas bland annat vid beslut om kapitaltillskott till bolag, som 
inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB. 

Mot denna bakgrund hemställer Göteborg Energi AB om kommunfullmäktiges 
ställningstagande till moderbolagets beslut att lämna kapitaltillskott för 2022 för täckande 
av förluster i Göteborg Energi Din El AB. 

Stadshus bedömning 
Stadshus AB konstaterar att genom ett kapitaltillskott i enlighet med Göteborg Energi 
AB:s förslag återställs fritt eget kapital i Göteborg Energi Din El AB. Stadshus delar 
Göteborg Energi AB:s bedömning att moderföretagets finansiella ställning också efter 
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kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar. Stadshus bedömning förutsätter att aktuell prognos 
för 2022 inte väsentligt försämras. Stadshus AB bedömer att det är viktigt att noga följa 
utvecklingen på energi- och elmarknaderna och dess konsekvenser för Göteborg Energi 
Din El AB.  

Elmarknaden genomgår en radikal och omfattande förändring. Elmarknaden har aldrig 
varit så volatil som nu och prissvängningar sker på betydligt högre nivåer än tidigare. 
Göteborg Energi Din El AB befinner sig idag i en till stora delar ny och svårbedömd 
kontext med avseende på vilka risker som elhandel innebär. Stadshus AB har tidigare, 
senast i delårsårsrapport mars 2022, bedömt att ägardirektivet endast i begränsad 
omfattning redogör för förutsättningar för verksamheten eller tydliggör vilken kommunal 
nytta som verksamheten medför. Mot bakgrund av den radikalt förändrade elmarknaden 
och den riskexponering som verksamheten medför bedömer Stadshus AB att det är viktigt 
att på nytt utvärdera förutsättningarna för elhandeln och värdera den kommunala nyttan 
ur ett ägarperspektiv. 

Stadshus AB konstaterar att förlusten för 2022 i nuläget prognostiseras till -192 miljoner 
kronor. Hemställan från Göteborg Energi AB om att täcka årets förlust har inte 
beloppsmässigt begränsats och prognosen kan komma att justeras ytterligare mot 
bakgrund av den osäkra utvecklingen på energi- och elmarknaderna. Som konstateras 
ovan delar Stadshus AB Göteborg Energi AB:s bedömning att moderföretagets finansiella 
ställning också efter kapitaltillskottet är långsiktigt hållbar förutsatt att prognostiserad 
förlust inte väsentligt revideras.  

Stadshus AB bedömer vidare att det är angeläget att Göteborg Energi AB återkommer till 
kommunfullmäktige med en återrapportering efter innevarande år, då storleken på 
kapitaltillskottet är klarlagt, och redogör för hur resultatnivåer kan återställas och hur 
framtida förluster kan undvikas. Av ”Förutsättningar för budget 2023-2025” framgår att 
energikoncernens och därigenom Stadshuskoncernens avkastning och resultatförmåga 
försvagas de närmaste åren. Detta gäller oaktat förlusterna i elhandeln. Den senaste tidens 
utveckling på energimarknaderna påverkar samtliga verksamheter i energikoncernen och 
långtidsplanen för Göteborg Energi är osäkrare än på många år. Utfallet för Göteborg 
Energis verksamheter har stor betydelse för den finansiella samordningen inom 
Stadshuskoncernen och möjligheten till att lämna utdelning. 

Eva Hessman 
Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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8. Kapitaltäckning till Göteborg Energi Din El AB 
 
Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. 
 
Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. 
 
Styrelsen beslutar att 
 

1. Hemställa till kommunfullmäktige tillstyrkande att lämna 
kapitaltäckning med koncernbidrag per 31 december till Göteborg 
Energi Din El AB för att kompensera årets förlust, och inhämta 
Göteborgs Stadshus ABs yttrande i frågan i enlighet med ägardirektiv.  
 

 

 
Rätt utdraget i tjänsten intygar 
 
 
Ann-Jeanette Pihlström  
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Kapitaltäckning med koncernbidrag verksamhetsår 2022 

Förslag till beslut 
Till styrelsen för Göteborg Energi AB 
 
Jag föreslår att styrelsen beslutar att 
 
1. hemställa till kommunfullmäktige tillstyrkande att lämna kapitaltäckning med koncern-

bidrag per 31 december till Göteborg Energi Din El AB för att kompensera årets förlust, och 

inhämta Göteborgs Stadshus ABs yttrande i frågan i enlighet med ägardirektiv.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stadshus AB har i uppdrag att resultatutjämna i koncernen, och samla bolagens 
skatteposition. Göteborg Energi AB föreslås lämna kapitaltäckning med koncernbidrag såsom 
bokslutsdisposition per 31 december till dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB motsvarande 
beräknad skattemässig förlust. 

Prognos visar för närvarande en förlust om ca 140 mkr i resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt. Utifrån svårbedömda omvärldsfaktorer kan resultatet komma att försämras ytterligare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Koncernbidraget innebär resultatutjämning som leder till att skattebelastningen sker i 
Göteborgs Stadshus AB. Koncernbidragsgivande bolagets finansiella ställning bedöms även efter 
uttaget vara långsiktigt hållbar. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån ekologisk eller social dimension. 

Samverkan 
Ej tillämpningsbart. 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2022-08-31 

Diarienummer: 10-2022-1299 

Handläggare: Eva Fransén 

Telefon: 031-626000 

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se 
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Ärendet 
Föreliggande ärende avser hemställan om tillstyrkande att lämna kapitaltillskott genom 
koncernbidrag till helägda dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB vilket redovisas såsom 
bokslutsdisposition per 31 december och kommer ingå i styrelsens förslag om vinst-
disposition till bolagets ordinarie årsstämma 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Göteborgs Stadshus AB ska enligt ägardirektiv svara för finansiell samordning i koncernen och 
skattebelastningen ska i första hand ske hos Stadshus. Bolagens skattemässiga vinster och 
förluster ska så långt det är möjligt överföras till Göteborgs Stadshus AB såsom koncernbidrag 
för att samla koncernens skatteposition. Beslut om kapitaltillskott som inte i särskild ordning 
delegerats lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande i enlighet med ägardirektiv. 
Göteborg Energi AB föreslås lämna koncernbidrag såsom bokslutsdisposition per 31 december 
till helägda dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB motsvarande beräknat skattemässigt 
underskott för innevarande år. 

Bakgrund 

Göteborg Energi Din El AB är koncernens elhandelsbolag med försäljning till företag och privat-
kunder främst i Göteborgsområdet. Staden vill genom sitt ägande av bolaget utveckla energi-
handeln på ett sätt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Bolagets uppdrag är att 
bedriva inköp av energi och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster till 
slutkund. 

Dotterbolagets rörelseresultat har tidigare visat god intjäningsförmåga och skattemässigt övers-
kott har lämnats i koncernbidrag varje år, men sedan 2020 har resultatet varit negativt och 
bolaget har då erhållit koncernbidrag från moderbolaget motsvarande skattemässigt underskott. 

Aktuell situation 

Elmarknaden har aldrig varit så volatil som nu, och prissvängningar sker på betydligt högre 
nivåer än tidigare. Det innebär att även små variationer i kunders konsumtionsmönster, jämfört 
med budgeterade volymer, får stora ekonomiska konsekvenser. 

2020 präglades av lägre efterfrågan på el under pandemin. Det innebar att DinEl behövde sälja 
tillbaka el till lägre pris än inköpt nivå. Under 2021 ökade efterfrågan på el oväntat kraftigt i 
samband med att pandemiläget snabbt förändrades samtidigt som den hydrologiska balansen 
försämrades. I slutet av året pressade kallare och vindfattigare väder än normalt kraftigt upp 
efterfrågan på el och gas. Allt högre säkerhetskrav på handelsplatserna Nasdaq och Nord Pool 
belastade också DinEl såsom direktaktör. Marknadsläget försämrades ytterligare i år på grund 
av Rysslands invasion av Ukraina som förändrat hela den europeiska energimarknaden. Prognos 
upprättad 23 augusti visar en förlust för innevarande år om ca 140 mkr i resultat före 
bokslutsdispositioner. 

Åtgärder 

Elhandelsaffären har visat sig alltför riskexponerad när den europeiska energikrisen ökade. 
Åtgärder har skyndsamt vidtagits för att reducera riskerna. Bolaget har därför upphört agera 
direkt på handelsplatserna, och i stället ingått avtal med andra aktörer för att fortsätta bedriva 
handel på ett konkurrenskraftigt sätt. Vi har aktivt arbetat med att minska försäljningen av fast-
prisavtal. Utbudet av elhandelsavtal har reducerats. Försäljning av avtal med lång löptid har helt 
upphört. För närvarande uppgår andelen nytecknade fastprisavtal endast till 10 procent. Mer-
parten av tidigare ingångna fastprisavtal med vindkraftsproducenter som succesivt löper ut 
under året har dämpat risken för fortsatta förluster, men relativt stora fastprisvolymer som 
tecknats med privatkunder och mindre företag kvarstår till och med 2025. 
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Bedömning 

Svårbedömda omvärldsfaktorer kan komma att försämra resultatet ytterligare. 

Konsekvens vid beslut 

Kapitaltäckning med koncernbidrag till Göteborg Energi Din El AB kan inkluderas i Göteborgs 
Stadshus ABs förslag till kommunstyrelsens inriktningsbeslut om ekonomiska justeringar och 
bokslutsdispositioner i koncernen. 

Konsekvens om ej beslut 

Kapitaltäckningsbehovet inte kommer ingå i Göteborgs Stadshus ABs förslag till kommun-
styrelsen. Det skulle innebära att Göteborg Energi Din El AB 2022 redovisar förlust i årets 
resultat som troligen ryms i bolagets eget kapital och taxerar skattemässigt underskott. 
Koncernens skattebelastning optimeras därmed inte. 

Kommunikationsplan 

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden. 
 
 
Göteborg som ovan 
 
 

 
Alf Engqvist 
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