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Hemställan från Göteborg Energi AB om 
kommunfullmäktiges ställningstagande 
angående moderbolagsgaranti  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborg Energi AB:s hemställan avseende utställande av moderbolagsgaranti för 
dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB har varit föremål för ställningstagande enligt 
10 kap 3 § kommunallagen samt att hemställan tillstyrks. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2019-11-28 godkänna att Göteborg Energi AB 
ställer ut en moderbolagsgaranti om 100 miljoner Euro till dotterbolaget Göteborg Energi 
Din El AB att gälla från och med 2020-01-01 som bolaget kan använda som säkerhet mot 
den finansiella elhandelsplatsen Nasdaq. Mot bakgrund av moderbolagsgarantins storlek 
beslutades dessutom att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande då frågan 
bedömdes vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB yttra sig i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda 
respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
Göteborgs Stadshus AB beslutade 2019-12-16 att tillstyrka Göteborg Energi AB:s 
hemställan, för vidare överlämning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Göteborgs Stadshus AB delar bedömningen som Göteborg Energi AB gör att utställande 
av en moderbolagsgaranti, och fortsatt medlemskap i Nasdaq, möjliggör fortsatt effektiv 
och konkurrenskraftig verksamhet i enlighet med befintligt uppdrag och affärsplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utfärdandet av en moderbolagsgaranti medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. De 
konsekvenser som kan inträffa är om garantiåtagandet behöver infrias gentemot 
dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB eller annan medlem i handelsplatsen Nasdaq. 

Risken för att Göteborg Energi AB/Göteborg Energi Din El AB behöver täcka upp för 
annan medlems oförmåga att fullgöra tagna positioner elimineras inte fullt men bedöms 
enligt Göteborgs Energi AB minska genom det nya regelverket och de krav som ställs på 
medlemmarna. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-16 
Diarienummer 1367/19 
 

Handläggare  
Martin Jakobsson 
Telefon: 031-368 04 27 
E-post: martin.jakobsson@stadshuset.goteborg.se  
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Alternativet till att utfärda en moderbolagsgaranti är att handla genom en bank och inte 
längre vara direktaktör på Nasdaq. Göteborg Energi AB bedömer att det alternativet 
skulle medföra minskad effektivitet och konkurrenskraft genom ökade kostnader.  

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

Bilagor 
1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborgs Stadshus AB, 2019-12-16 
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Ärendet  
Föreliggande ärende avser Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om 
ställningstagande avseende utställande av en moderbolagsgaranti för dotterföretaget 
Göteborg Energi Din El AB.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Göteborg Energi Din El AB bedriver elhandel och är ett helägt dotterbolag till Göteborg 
Energi AB. Elnätsverksamheten bedrivs i Göteborg Energi Nät AB och är juridiskt 
åtskild från elhandeln. 

Göteborg Energi Din El AB är medlem och direktaktör i den finansiella handelsplatsen 
Nasdaq där prissäkring för fastprisavtal mot slutkunder sker. Den fysiska handeln med el 
sker på den nordiska elbörsen Nordpool. 

2018 hamnade en av Nasdaqs medlemmar på obestånd och medlemmen saknade 
tillräcklig säkerhet för genomförd handel. Övriga medlemmar fick då vara med och täcka 
den uppkomna förlusten. För Göteborg Energi Din El AB innebar detta en kostnad på 
14,1 miljoner kronor. Den aktuella medlemmens tillgångar har realiserats efterhand och 
cirka 4 miljoner kronor har återbetalats till Göteborg Energi Din El AB. Ytterligare 
återbetalningar förväntas. 

I syfte att undvika att en liknande händelse sker igen meddelade Nasdaq i oktober 2019 
att nya säkerhetsregler för medlemsföretagen införs från och med 1 januari 2020. Genom 
ökade säkerhetskrav för Nasdaqs medlemsföretag ökar skyddet mot att medlemmar ska 
behöva täcka upp för någon annans medlems oförmåga att ställa säkerhet för tagna 
positioner.   

Mot Nasdaq gäller sedan tidigare regelverket EMIR vilket för Göteborg Energi Din El 
AB innebär att bolaget ställer säkerhet i form av likvida medel, baserat på handelsvolym 
och pris, på konto hos Nasdaq. Beloppet varierar över tid i genomsnitt mellan 200 – 500 
miljoner kronor enligt uppgift från bolaget. Kommunfullmäktige informerades i ett 
särskilt ärende om Göteborg Energi AB:s styrelses beslut om anpassning till regelverket 
EMIR den 25 februari 2016 (diarienummer 1659/15). 

Den nu aktuella moderbolagsgarantin avser att garantera belopp uppgående till max 100 
miljoner Euro. 

Ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2019-11-28 godkänna att Göteborg Energi AB 
ställer ut en limiterad moderbolagsgaranti om 100 miljoner Euro till Göteborg Energi Din 
El AB att gälla från och med 2020-01-01 som bolaget kan använda som säkerhet mot 
Nasdaq. Skulle kommunfullmäktige inte tillstyrka moderbolagsgarantin kommer 
elhandelsverksamheten att anpassas på ett sådant sätt att moderbolagsgarantin kan 
återställas. 

Mot bakgrund av moderbolagsgarantins storlek beslutades dessutom att hemställa om 
kommunfullmäktiges ställningstagande då frågan bedömdes vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Göteborgs Stadshus AB, som ska yttra sig i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda 
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respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande, 
tillstyrkte hemställan 2019-12-16. 

Moderbolagsgarantin uppgående till maximalt 100 miljoner Euro är beräknad utifrån 
säkerhetsreglernas krav på eget kapital och en uppskattning av framtida behov för handel 
i enlighet med historiska värden.  

Bolaget har undersökt alternativet att via bank handla mot Nasdaq och detta alternativ har 
bedömts som mer kostsamt än att stanna kvar som medlem i Nasdaq och omfattas av 
säkerhetskrav med moderbolagsgaranti enligt ovan. Ett alternativ med handel via bank 
uppskattas minska förväntat årligt resultat i Göteborg Energi Din El AB med drygt 10 %. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret finner ingen anledning att göra annan bedömning än den som 
Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus AB gör.  

Koncernen Göteborg Energi bedriver elhandel som en del i koncernens uppdrag. Av 
Göteborg Energi Din El AB:s ägardirektiv, som antogs på årsstämma 7 mars 2017, 
framgår att bolagets uppdrag är att bedriva inköp av energi och försäljning av energi och 
energirelaterade produkter och tjänster för slutkund samt bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. 

En förutsättning för effektiv och konkurrenskraftig elhandelsverksamhet bedöms vara att 
kunder kan erbjudas avtal med fasta priser. Utställandet av en moderbolagsgaranti, och 
fortsatt medlemskap i Nasdaq, enligt ovan bedöms möjliggöra fortsatt effektiv och 
konkurrenskraftig verksamhet i enlighet med befintligt uppdrag och affärsplan.  

Alternativet att handla genom en bank och inte vara direktaktör på Nasdaq bedöms 
medföra minskad effektivitet och konkurrenskraft genom ökade kostnader.  

Risken för att Göteborg Energi AB/Göteborg Energi Din El AB behöver täcka upp för 
annan medlems oförmåga att fullgöra tagna positioner elimineras inte men bedöms 
minska genom det nya regelverket och de krav som ställs på medlemmarna. 

Stadsledningskontoret framhåller vikten av att ärendet behandlas skyndsamt då 
säkerhetskravet från Nasdaq gäller från och med 1 januari 2020. 

 

 

 

Anders Johansson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande över hemställan från Göteborg 
Energi AB om moderbolagsgaranti - Göteborg 
Energi AB och Göteborg Energi Din El AB. 
 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Rekommendera kommunfullmäktige, med beaktande av Stadshus AB:s 
bedömningar som framgår av föreliggande handling, att tillstyrka Göteborg 
Energi AB:s hemställan om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och 
Göteborg Energi Din El AB.   

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för vidare 
hantering.  

 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2019-11-28 godkänna att Göteborg Energi AB 
ställer ut en limiterad moderbolagsgaranti om 100 miljoner Euro till Göteborg Energi Din 
El AB att gälla från och med 2020-01-01 som bolaget kan använda som säkerhet mot 
Nasdaq. Mot bakgrund av moderbolagsgarantins storlek beslutades dessutom att 
hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande då frågan bedömdes vara av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning ska Stadshus AB yttra sig i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive 
dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Stadshus AB delar bedömningen som Göteborg Energi AB gör att utställande av en 
moderbolagsgaranti, och fortsatt medlemskap i Nasdaq, enligt ovan möjliggör fortsatt 
effektiv och konkurrenskraftig verksamhet i enlighet med befintligt uppdrag och 
affärsplan. 

 

 

 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag E 
Styrelsen 2019-12-16 
Diarienummer 0116/19 
 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet, mångfaldsperspektivet, 
jämställdhetsperspektivet, omvärldsperspektivet och 
miljöperspektivet 
Inga särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv har identifierats. 

Bilagor 
1. Hemställan om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och Göteborg Energi 

Din El AB.   
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Ärendet 
Ärendet utgör yttrande över Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige 
avseende utställande av en moderbolagsgaranti för dotterföretaget Göteborg Energi Din 
El AB. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Göteborg Energi Din El AB bedriver elhandel och är ett helägt dotterföretag till Göteborg 
Energi AB. Elnätverksamheten bedrivs i Göteborg Energi Nät AB och är juridiskt åtskild 
från elhandeln. 

Göteborg Energi Din El AB är medlem och direktaktör i den finansiella handelsplatsen 
Nasdag där prissäkring för fastprisavtal mot slutkunder sker. Den fysiska handeln med el 
sker på den nordiska elbörsen Nordpool. 

2018 hamnade en av Nasdaqs medlemmar på obestånd och medlemmen saknade 
tillräcklig säkerhet för genomförd handel. Övriga medlemmar fick då vara med och täcka 
den uppkomna förlusten. För Göteborg Energi Din El AB innebar detta en kostnad på 
14,1 mkr. Den aktuella medlemmens tillgångar har realiserats efterhand och ca 4 mkr har 
återbetalats till Göteborg Energi Din El AB. Ytterligare återbetalningar förväntas. 

I syfte att undvika att en liknande händelse sker igen meddelade Nasdaq i oktober 2019 
att nya säkerhetsregler för medlemsföretagen införs från och med 1 januari 2020. Genom 
ökade säkerhetskrav för Nasdaqs medlemsföretag ökar skyddet mot att medlemmar ska 
behöva täcka upp för någon annans medlems oförmåga att ställa säkerhet för tagna 
positioner. 

Mot Nasdaq gäller sedan tidigare regelverket EMIR vilket för Göteborg Energi Din El 
AB innebär att bolaget ställer säkerhet i form av likvida medel, baserat på handelsvolym 
och pris, på konto hos Nasdaq. Beloppet varierar över tid i genomsnitt mellan 200 – 500 
miljoner kronor enligt uppgift i tjänstemannadialogen. Kommunfullmäktige informerades 
i ett särskilt ärende om Göteborg Energi AB:s styrelses beslut om anpassning till 
regelverket EMIR den 28 januari 2016. 

Den aktuella moderbolagsgarantin avser att garantera belopp uppgående till max 100 
miljoner Euro. 

Ärendet 
Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2019-11-28 godkänna att Göteborg Energi AB 
ställer ut en limiterad moderbolagsgaranti om 100 miljoner Euro till Göteborg Energi Din 
El AB att gälla från och med 2020-01-01 som bolaget kan använda som säkerhet mot 
Nasdaq. Skulle kommunfullmäktige inte tillstyrka moderbolagsgarantin kommer 
elhandelsverksamheten att anpassas på ett sådant sätt att moderbolagsgarantin kan 
återställas. 

Mot bakgrund av moderbolagsgarantins storlek beslutades dessutom att hemställa om 
kommunfullmäktiges ställningstagande då frågan bedömdes vara av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning 
ska Stadshus AB yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 



 

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 4 (4) 
   
   

från de direktunderställda respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige 
för ställningstagande. 

Moderbolagsgarantin uppgående till maximalt 100 miljoner Euro är beräknad utifrån 
säkerhetsreglernas krav på eget kapital och en uppskattning av framtida behov för handel 
i enlighet med historiska värden.  

Bolaget har undersökt alternativet att via bank handla mot Nasdaq och detta alternativ har 
bedömts som mer kostsamt än att stanna kvar som medlem i Nasdaq och omfattas av 
säkerhetskrav med moderbolagsgaranti enligt ovan. Ett alternativ med handel via bank 
uppskattas minska förväntat årligt resultat i Göteborg Energi Din El AB med drygt 10 % 
(cirka 5 miljoner kronor). 

Stadshus AB:s bedömning 
Koncernen Göteborg Energi bedriver elhandel som en del i koncernens uppdrag. Av 
Göteborg Energi Din El AB:s ägardirektiv, som antogs på årsstämma 7 mars 2017, 
framgår att bolagets uppdrag är att bedriva inköp av energi och försäljning av energi och 
energirelaterade produkter och tjänster för slutkund samt bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. 

En förutsättning för effektiv och konkurrenskraftig elhandelsverksamhet bedöms vara att 
kunder kan erbjudas avtal med fasta priser. Stadshus AB delar bedömningen som 
Göteborg Energi AB gör att utställande av en moderbolagsgaranti, och fortsatt 
medlemskap i Nasdaq, enligt ovan möjliggör fortsatt effektiv och konkurrenskraftig 
verksamhet i enlighet med befintligt uppdrag och affärsplan.  

Alternativet att handla genom en bank och inte vara direktaktör på Nasdaq bedöms 
medföra minskad effektivitet och konkurrenskraft genom ökade kostnader.  

Risken för att Göteborg Energi AB/Göteborg Energi Din El AB behöver täcka upp för 
annan medlems oförmåga att fullgöra tagna positioner elimineras inte fullt men bedöms 
minska genom det nya regelverket och de krav som ställs på medlemmarna. 

 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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