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Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den
28 september 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Göteborg Energi AB:s hemställan om att avyttra sitt aktieinnehav om 50 procent i
Partille Energi AB, tillstyrks.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Lars Hansson (SD) som
yttrande en skrivelse från den 18 oktober 2017.

Göteborg den 18 oktober 2017
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson
Mathias Sköld
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Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2017-10-18
Ärende 2.1.2

Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB

Mot bakgrund av ett nytt ägardirektiv och de kommande stora investeringarna i samband med
stadsutvecklingen i Göteborg ska Göteborgs Energi i huvudsak bedriva sin verksamhet inom
Göteborgs stad.
Vidare ska Göteborgs Energi på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och arbeta mot ett
fossilt oberoende.
Ytterligare ett motiv till avyttring är att Göteborg Energi AB och Partille Energi AB har
delade meningar avseende avkastning på totalt kapital.
GBG Energi kommer att erbjuda Partille Kommun ett flerårigt värmeleveransavtal för att
säkerställa Partilles värmeförsörjning.

SD ser inte några skäl till att ha invändningar mot avyttringen.

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2017-09-28
Diarienummer 1268/17

Stadsutveckling
Christina Bertilson
Telefon 031-368 02 14
E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se

Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Göteborg Energi AB:s hemställan om att avyttra sitt aktieinnehav om 50 procent i
Partille Energi AB, tillstyrks.
Ärendet och dess bakgrund
Styrelsen för Göteborg Energi AB har den 24 maj 2017 beslutat att hemställa till
kommunfullmäktige i Göteborg om dess ställningstagande till en avyttring av sitt
innehav om 50 procent i Partille Energi AB. Därmed avyttras indirekt även Partille
Energi AB. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har den 29 augusti 2017 § 10 beslutat
att tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan
Avyttring av verksamhet bedöms vara ett beslut av sådan beskaffenhet att det enligt
såväl Kommunallagens bestämmelser i 3:17 och 3:18 som riktlinjer och direktiv för
Göteborgs Stads bolag ska underställas Göteborgs kommunfullmäktige för
ställningstagande. Kommunfullmäktiges ställningstagande inkluderar inte något
ställningstagande till själva avyttringspriset.
Göteborg Energi AB och Partille kommun har sedan mitten av 1990-talet samägt
energiverksamhet i bolagsform med verksamhet i Partille kommun. Sedan 1999 äger
parterna 50 procent vardera i Partille Energi AB som i sin tur äger 100 procent i Partille
Energi Nät AB. Göteborg Energi AB har det bestämmande inflytandet. Partille Energi
AB bedriver fjärrvärmeverksamhet och Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet. Göteborg Energi AB och Partille kommun har under våren 2017 enats om
att gå vidare i en affär innebärandes att Partille kommun förvärvar Göteborg Energi
AB:s aktieinnehav i Partille Energi AB om 50 procent. Indirekt förvärvar Partille
kommun även det av Partille Energi AB helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB.
Göteborg Energi AB lyfter ägardirektivets ändamål och uppdrag samt kommande
satsningar med fokus på stadsutveckling i Göteborg som utgångspunkter för att avyttra
innehavet. Dessutom har de nuvarande ägarna olika syn prissättning och avkastningskrav för verksamheten.
Fjärrvärmenätet i Partille är sedan många år sammanbundet med Göteborgs
fjärrvärmenät. Produktionsanläggningar ägda av Göteborg Energi AB levererar
mestadels all värme till Partille. Detta förhållande förväntas kvarstå under överskådlig
tid.
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I bolagen finns ingen anställd personal, tjänster köps in från Göteborg Energi AB och
Göteborg Energi Nät AB. Enligt underhandsinformation från Göteborg Energi AB
kommer detta förfarande att fortsätta under en treårsperiod. Det bedöms inte föreligga
någon övertalighetssituation.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt årsredovisningar 2016 anges att omsättningen i Partille Energi AB uppgick till
cirka 106 mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till cirka 17 mkr.
Omsättningen i Partille Energi Nät AB uppgick till cirka 65 mkr och resultatet efter
finansiella poster uppgick till cirka 8 mkr. Planerade investeringar beräknas till cirka
27 mkr/år de närmaste tre åren för de båda bolagen. Vid en avyttring uteblir Göteborg
Energi AB:s andel av omsättning och resultat samt planerade investeringar.
Bolagen kommer att marknadsvärderas av utomstående part, avyttringen förväntas
resultera i en realisationsvinst för Göteborg Energi AB.

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet
Se bilaga 1.

Bilaga 1

Yttrande från Göteborgs Stadshus AB, avseende hemställan från Göteborg
Energi AB om avyttring av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Göteborgs Stadshus AB:s bedömning
Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har framlagt ett yttrande avseende Göteborg
Energi AB:s hemställan om att avyttra Partille Energi AB samt indirekt även Partille
Energi Nät AB till Partille kommun. Båda parterna är intresserade av att genomföra
transaktionen. Beslutet anses ligga i linje med bolagets ägardirektiv samt att de
nuvarande ägarna har olika syn på prissättning och avkastningskrav. Göteborgs
Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB.
Stadsledningskontorets bedömning
Ärendet har beretts av Göteborgs Stadshus AB, stadsledningskontoret har inte gjort
någon ytterligare beredning av ärendet. Stadsledningskontoret har ingen avvikande
uppfattning utan tillstyrker Göteborg Energi AB:s hemställan om att avyttra sitt innehav
i Partille Energi AB samt indirekt även Partille Energi Nät AB.
Stadsledningskontoret

Christina Bertilson

Jessica Granath

Planeringsledare

Avdelningschef

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Bilaga H
Styrelsen 2017-08-29

Diarienummer: 0056/17
Handläggare: Mats Boogh
Tel: 031-368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Yttrande avseende hemställan till kommunfullmäktige från Göteborg
Energi AB om avyttring av bolag i Partille
Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB
1. Tillstyrka hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av andelar i
Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Vid styrelsemöte i Göteborg Energi AB den 24 maj 2017 beslutades att till Partille kommun avyttra
Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 50 % i Partille Energi AB och indirekt Göteborg Energis
ägande om 50 % i Partille Energi Nät AB. Avyttringen har av styrelsen i Göteborg Energi AB
bedömts vara ett ärende av principiell beskaffenhet i enlighet med 3 kap 17 § kommunallagen.
Göteborg Energi och Partille kommun har kontinuerligt mötts i ägardialoger kopplat till de bägge
bolagens verksamhet och ekonomi. I dessa dialoger har Göteborg Energi AB informerat Partille
kommun om att man mot bakgrund av ägardirektivet och de kommande stora satsningarna i
samband med stadsutvecklingen i Göteborg kommit fram till att man önskar sälja sitt aktieinnehav i
Partille Energi AB och därmed indirekt även innehavet i Partille Energi Nät AB.
Göteborg Energi AB och Partille kommun har under våren enats om att gå vidare med en affär som
innebär att Partille kommun förvärvar Göteborg Energi AB:s aktier i Partille Energi AB och
därmed indirekt förvärvar Partille Energi Nät AB.
I enlighet med Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag har Göteborgs Stadshus AB att
yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från
Göteborg Energi AB.

Göteborgs Stadshus AB - 556537-0888
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Ekonomiska konsekvenser
Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB har sammantaget redovisat ett resultat efter
finansnetto på ca 25 mkr vilket uteblir vid en avyttring. Göteborg Energi AB kommer fortsatt att
leverera värme till Partille Energi AB samt under en övergångsperiod leverera olika tjänster till de
bägge bolagen.

Olika perspektiv
Barnperspektivet
Ärendet bedöms inte medföra konsekvenser med avseende på barnperspektivet.
Jämställdhetsperspektivet
Ärendet bedöms inte medföra konsekvenser med avseende på barnperspektivet.
Mångfaldsperspektivet
Ärendet bedöms inte medföra konsekvenser med avseende på mångfaldsperspektivet.
Miljöperspektivet
Ingen miljöpåverkan bedöms uppstå under förutsättning att värme fortsatt levereras från Göteborg
Energi AB och att inga anläggningar med lägre miljöprestanda används.
Omvärldsperspektivet
Ärendet bedöms inte medföra konsekvenser med avseende på omvärldsperspektivet.

Bilagor
Bilaga 1

Styrelsehandling samt protokollsutdrag 24 maj 2017 Göteborg Energi AB
(Avyttring av aktier i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB).

Expedieras




Göteborg Energi AB
Partille Energi AB
Kommunstyrelsen

Göteborgs Stadshus AB - 556537-0888
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Bakgrund
Göteborg Energi AB och Partille kommun har sedan mitten av 90-talet samägt energiverksamhet i
bolagsform med verksamhet i Partille kommun. Sedan 1999 äger parterna 50 % vardera i Partille
Energi AB som i sin tur äger 100 % i Partille Energi Nät AB. Genom fördelning av styrelseposter
har Göteborg Energi AB det bestämmande inflytandet. Partille Energi AB bedriver
fjärrvärmeverksamhet och Partille Energi Nät AB bedriver elnätverksamhet i Partille kommun.
Göteborg Energi och Partille kommun har kontinuerligt mötts i ägardialoger kopplat till de bägge
bolagens verksamhet och ekonomi. I dessa dialoger har Göteborg Energi AB informerat Partille
kommun om att man mot bakgrund av ägardirektivet och de kommande stora satsningarna i
samband med stadsutvecklingen i Göteborg kommit fram till att man önskar sälja sitt aktieinnehav i
Partille Energi AB och därmed indirekt även innehavet i Partille Energi Nät AB.
En ytterligare utgångspunkt för Göteborg Energi AB till att avyttra de bägge bolagen är att Partille
kommun har avtalad vetorätt när det gäller prisfrågor. Göteborg Energi AB redogör för i sitt ärende
för att avkastningskrav och ekonomiska mål för de samägda bolagen i Partille är lägre än jämfört
med de krav som Göteborgs Energi AB:s styrelse ställer på Göteborg Energi AB och övriga bolag i
koncernen. De lägre avkastningskraven i de samägda bolagen beror framförallt på att Partille
kommun hittills har hävdat att fjärrvärmepris och elnätpris i Partille ska följa priser i Göteborg och
detta oavsett de olika förutsättningarna i kommunerna.
Göteborg Energi AB och Partille kommun har under våren enats om att gå vidare med en affär som
innebär att Partille kommun förvärvar Göteborg Energi AB:s aktier i Partille Energi AB och
därmed indirekt förvärvar Partille Energi Nät AB.

Ärendet
Vid styrelsemöte i Göteborg Energi AB den 24 maj 2017 beslutades att till Partille kommun avyttra
Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 50 % i Partille Energi AB och indirekt Göteborg Energis
ägande om 50 % i Partille Energi Nät AB. Styrelsen i Göteborg Energi AB tog vid samma möte
också beslut om att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet. Detta då
avyttringen bedömts vara av principiell karaktär i enlighet med Riktlinjer och direktiv för
Göteborgs Stads bolag
Med utgångspunkt i kommande satsningar med fokus på stadsutvecklingen i Göteborg och
ägardirektivets angivna kommunala ändamål och uppdrag gör Göteborg Energi AB den
sammantagna bedömningen att ägardirektivet pekar ut att Göteborg Energi ska verka i Göteborgs
Stad och för dess kommunmedlemmar samt att det ska gagna göteborgarna om verksamhet bedrivs
utanför Göteborg. Med dagens lägre ställda avkastningskrav i de samägda bolagen jämfört med
motsvarande ställda krav på Göteborg Energi AB och övriga dotterbolag gör Göteborg Energi AB
bedömningen att verksamhet i Partille inte kan anses gagna göteborgarna.

Göteborgs Stadshus AB - 556537-0888
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Fjärrvärmenätet i Partille är sedan många år sammanbundet med Göteborgs fjärrvärmenät.
Produktionsanläggningar ägda av Göteborg Energi AB levererar all värme till Partille och endast
vid störningar eller kall väderlek nyttjas den av Partille Energi AB ägda panncentralen i
Björndammen. Detta förhållande, med värmeleveranser från Göteborg till Partille, förväntas
kvarstå under överskådlig tid och Göteborg Energi kommer att erbjuda Partille Energi AB ett
flerårigt leveransavtal.
Partille Energi AB innehar koncession för att bedriva elnätverksamheten i Partille kommun och
dess elnät är tydligt avgränsat från elnätet i Göteborg.

Ekonomi
De samägda bolagen kommer att marknadsvärderas av utomstående part. Avyttringen förväntas
resultera i en realisationsvinst för Göteborg Energi AB.
Partille Energi AB:s omsättning har i genomsnitt under de senaste fem åren uppgått till 105 mkr
och resultat efter finansnetto till 17 mkr. Vid en avyttring uteblir planerade investeringar
uppgående till ca 7 mkr/år de närmaste tre åren.
Partille Energi Nät AB:s omsättning har i genomsnitt de senaste fem året uppgått till 63 mkr och
resultat efter finansnetto till 7 mkr. Vidare uteblir planerade investeringar uppgående till ca 20
mkr/år de närmaste tre åren.
Göteborg Energi AB kommer fortsatt att leverera värme till Partille Energi AB samt under en
övergångsperiod leverera olika tjänster till de bägge bolagen.

Personal
I bolagen finns ingen personal anställd. De tjänster som bolagen behöver köps från Göteborg
Energi AB. Göteborg Energi AB bedömer att Partille kommun under en övergångsperiod kommer
att behöva köpa tjänster av Göteborg Energi AB för att dels kunna driva verksamheten och dels
bygga upp en egen organisation.

Stadshus yttrande
Av underlaget som ligger till grund för Göteborg Energi AB:s beslut att avyttra aktieinnehavet i
Partille Energi AB och indirekt andelen i Partille Energi Nät AB framgår att såväl Göteborg Energi
AB som Partille kommun är intresserade av att genomföra transaktionen.
Göteborg Energi AB lyfter ägardirektivets ändamål och uppdrag samt kommande satsningar med
fokus på vision Älvstaden som utgångspunkter för att avyttra innehavet. Dessutom har de
nuvarande ägarna olika syn prissättning och avkastningskrav för verksamheten i Partille kommun.

Göteborgs Stadshus AB - 556537-0888
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Göteborgs Stadshus AB tillstyrker Göteborg Energi AB:s hemställan om att avyttra Partille Energi
AB och Partille Energi Nät AB.
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