
 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-12-15
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-12-15 
Tid: 17:00 
Plats: Skeppet 
 
 
Ledamöter 
Olof Lundberg (S), ordförande 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Håkan Larsson (OBER) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Annika Åberg - Darell (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
 
Ersättare 
Ida Melin (S) 
Himan Mojtahedi (S) 
Helena Nävergårdh (M) 
Daniel Söderström (M) 
Christina Svensson (SD) 
Christian León Lundberg (ST) 
Thomas Danielsson (C) 
Ingemar Hadartz (L) 
Jakob Hallman (KD) 
Ann Lundstedt Schager (V) 
 
 
Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör 

1



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-12-15
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Sophie Nygren, sekreterare 
 
 
Olof Lundberg (S) Sophie Nygren 
ordförande sekreterare 
 
 
  

2



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-12-15
 
Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 15 december.  
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Inkallelseordning för ersättare i 
kommunstyrelsen, nämnderna och i 
förekommande fall även beredningarna 2023-
2026 
 
Protokoll från valberedningen tillkommer 
 

 KS 
2022/1068 

 

4 Debitering avgift för elförbrukning vid 
laddstolpar 
 
Protokoll från allmänna utskottet tillkommer 
 

 KS 
2022/1006 

 

5 Ombudsinstruktioner inför fastställande av 
budget 2023 - Stenungsunds Energi och Miljö 
AB 
 
 

 KS 
2022/38 

 

 
 

3



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/1006
2022-11-07

 
Natalie Henriksson Till kommunfullmäktige 
Gatuspecialist 
 
 
Debitering av elförbrukning vid laddstolpar 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ”Debitering för elförbrukning vid laddstolpar” med tillämpning 
från och med 2023-01-01. Avgifterna och taxorna ska justeras årligen enligt KPI. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag fem laddplatser placerade vid pendelstationerna i 
Stenungsund centrum, Stora Höga och Jörlanda. Dessa nyttjas idag av både pendlare och 
boenden i närheten avgiftsfritt. För att främja medborgare som pendlar vilka dessa 
laddstationer är avsedda för, har anläggningarna ställts ner i effekt till 10 ampere och 
snabbladdning är då inte möjligt. 

För att täcka kommunens kostnader för inköp av fem nya laddstationer, elförbrukning samt 
åtgärder för drift och underhåll, föreslås att den som laddar sin bil ska betala avgift. 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 
(1997:857) har kommuner rätt att ta ut avgift för försäljning av el och Stenungsunds kommun 
därmed rätt att ta ut en skälig avgift för befintliga laddplatser vid pendelparkeringar. Avgiften 
ska enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan/avgiften ska 
innehålla grunderna för hur avgiften ska beräknas. 

Förutsättningarna för att kommunen ska kunna ta ut avgift för elförsäljning är att en 
upphandling har gjorts och avtal upprättats med en laddoperatör. Kostnaderna för inköp har 
uppgått till cirka 150 tkr vilka bör avskrivas på fem år och räknas in i avgiften. 

Ny taxa 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa på försäljning av el vid laddplatser, Taxan är 
framtagen utifrån självkostnader samt marknadspriser, se bilaga 1.  
 
Den nya taxan föreslås börja gälla vid nästa årsskifte, 2023-01-01. I taxan/avgiften föreslås 
det att förvaltningen ges rätt att årligen själva indexera summorna och med hjälp av 
utvecklingen av KPI med basindex oktober 2022. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/1006
2022-11-07

 
Ekonomisk bedömning 
Förslaget att anta en ny taxa innebär intäkter till kommunen avseende elförbrukning från 
laddstolpar för att främja pendlare.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål: 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. 
 
Juridiska bedömningar 
Den kommunala kompetensen sätter ramarna för vad en kommun får göra. Av 2 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) framgår att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Vedertaget anses 
elförsörjning omfattas av den kommunala kompetensen. 
Kommunen får vidare driva viss näringsverksamhet. Kommunal näringsverksamhet ska syfta 
till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt sina medlemmar och ska 
drivas utan vinstsyfte, 2 kap. 7 § KL. 
 
Kommunens laddstolpar står på pendelparkeringar och taxan utgör inget vinstintresse eller går 
emot ovanstående. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Bilaga 1, Förslag till taxa 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Natalie.henriksson@stenungsund.se 
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Bilaga 1 
Taxa för debitering av elförbrukning 
vid laddplatser.  
 
 
 
 
  

Typ av dokument 
Taxa 
 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
2020-xx-xx, §x 

Diarienummer 
2022/ 

Dokumentägare 
Samhällsbyggnad 
 

Giltighetstid 
Tillsvidare 

Framtagen av 
Infrastruktur 
  

Reviderad 
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Innehåll 

 
1. Inledning 
2. Taxa för debitering av elförbrukning vid laddplatser 
3. Övriga bestämmelser 
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1. Förutsättningar 
Enligt förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 
(1997:857) får kommuner rätt att ta ut avgift för försäljning av el och Stenungsunds kommun 
därmed rätt att ta ut en skälig avgift för befintliga laddplatser vid pendelparkeringar. Avgiften 
ska enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.  Taxan/avgiften ska 
innehålla grunderna för hur avgiften ska beräknas. 

 

Stenungsunds kommun har idag 5 st laddplatser placerade vid pendelstationerna i 
Stenungsund centrum, Stora Höga och Jörlanda. 

Dessa nyttjas idag av både pendlare och boenden i närheten avgiftsfritt. 

För att främja medborgare som pendlar vilka dessa är avsedda för, har anläggningarna ställts 
ner i effekt till 10 ampere och snabbladdning blir då ej möjligt. 

För att täcka kommunens kostnader för inköp av 5 stycken nya laddstationer, elförbrukning 
samt åtgärder för drift och underhåll, föreslås att den sökande ska betala avgift beslutad av 
kommunfullmäktige.   
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2. Taxa för debitering av elförbrukning vid laddplatser 

 
Debitering elförbrukning  Taxa  

Långsam 3 kr/kwh 

Snabb 5,19 kr/kwh 
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3. Övriga bestämmelser 

 

• Utöver Ordningslagen och Avgiftslagen ska vid användande av offentlig plats även 
följande ordningsföreskrifter tillämpas: ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun” samt ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Stenungsunds kommun”. 
 

• Avgiften ska betalas direkt av användare via betalsystem av  kommande upphandlad 
leverantör 
 
 

• Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i Statistiska 
centralbyråns konsumentprisindex med år 2022 som basår. Justering sker inför varje 
årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan oktoberindex för det 
innevarande året och oktoberindex för närmast föregående år. 
 

• Med år avses kalenderår.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/38
2022-12-07

 
Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2023 - 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid bolagstämma för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB rösta för att budget 2023 och handlingsprogram med strategiska mål 
antas.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av bolagsordningen följer att bolagsstämman årligen ska fastställa budget och 
handlingsprogram med strategiska mål för verksamheten. Kommunfullmäktige ska med 
anledning av detta besluta om ombudsinstruktioner till kommunens ombud, som ska delta vid 
bolagsstämman i januari där budgeten för 2023 och handlingsprogram med strategiska mål 
ska behandlas.  

Stenungsunds Energi och Miljö AB har inkommit med förslag till budget för 2023 och 
handlingsprogram med strategiska mål. Budgeten visar på ett fortsatt stabilt resultat. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser ombudsinstruktioner och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
Däremot beskriver Stenungsunds Energi och Miljö AB i sin budget 2023 hur de arbetar med 
de globala målen i Agenda 2030. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/38
2022-12-07

 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Vision 
”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del  
i energisystemet som bidrar till ett hållbart 
samhälle – nu och för framtida generationer.” 

 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2023 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och 
bidrar till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och 
arbetssätt fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som 
hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, 
främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå 
målen har Sveriges energibolag flera viktiga roller. 
Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att 
kritiskt analysera målen. Stenungsunds Energi skall 
vara en del av lösningen och har därför valt att 
fokusera på i första hand fem av de sjutton globala 
målen som är antagna i Agenda 2030, varav två av 
dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

  

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

*Mål kommunkoncernen 2023: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 

 

 

 Vår affärsidé 
”Vi skall vara det naturliga 
första valet av värme till 
bostäder, verksamheter 
och industri.”  
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Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med 

kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar 

för våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har 

rätt kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 

långsiktiga värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator: 

Andel upphandlade inköp  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 
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3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till 

att nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund 

Indikator: Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 

• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: 

Förbrukat fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på 

PRIO-listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar 

till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

våra anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika 

inom verksamheten 
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Större förändringar 

Kunder & Marknad 

Byggnation 
Produktionen av nya bostäder fortsätter i hög takt inom vårt område. Detta skapar möjligheter att 
ansluta nya kunder. Högre elpriser ger oss ökad konkurrenskraft och öppnar upp möjlighet till 
utbyggnad i befintliga villaområden som idag inte har fjärrvärme. 

Energibesparing 
Högre årsmedeltemperaturer och kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till 
befintliga kunder. Samtidigt kompenseras detta med nyanslutningar gjorda under de senaste åren. 

Produktion & Distribution 

Bränsle 
Priserna för restvärme stiger något medan priserna för el och biogas stiger kraftigt.  

Utbyggnad 
Nytt ledningsnät planeras för Hasselhöjden och Munkeröd-Kärr. 

Ny restvärmekälla 
För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter 
för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. 

Stora Höga 
Befintligt värmeverk är uppgraderat med ny panna som säkrar driften kommande år.  
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Budget 2023 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Driftbudget KSEK  2021 2022 2023 2024 2025 
        
Effektavgifter Huvudnät  19 484               19 800         19 800          20 200         20 600     

Energiavgifter Huvudnät       25 805        26 566         36 530         37 200          37 900     

Energiavgift Stora Höga         1 009            1 000            1 000            1 000            1 000     

Övriga intäkter        5 133            5 142            4 731            4 800            5 000     

Intäkter     51 431        52 508        62 061        63 200        64 500     

        
Material och varor  - 21 487     - 26 435     - 31 855     - 32 492     - 33 142     

Personalkostnader  - 6 565     - 7 610     - 8 237     - 8 649     - 9 081     

Övriga kostnader  - 11 313     - 10 900     - 10 140     - 10 343     - 10 550     

Avskrivningar   - 6 464     - 5 461     - 5 460     - 5 500     - 5 500     

Kostnader  - 45 829     - 50 406     -  55 692     - 56 984     - 58 273     

         

Resultat efter avskrivningar       5 602            2 102            6 369            6 216            6 227     

Finansiella poster  - 638     - 493     - 1 185     - 500     - 500     

Resultat efter Fin. Poster      4 964          1 609           5 184           5 716           5 727     

        
Bokslutsdispositioner  - 4 955     - 1 604      - 5 179     - 5 711     - 5 722     

Skatt   - 9     - 5     - 5     - 5     - 5     

Resultat  0     0     0     0     0     

        

Investeringar    4 760          5 000          8 000            8 000            8 000     

Soliditet %       43,51            44,48            46,41            47,60     46,09     

Avkastning på JEK %       7,16           2,28              6,95              7,23              6,86     
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Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2023 
 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Balansräkning KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Anläggningstillgångar     140 935        141 045        143 585        146 085        148 585     

Varulager          1 069             1 000           1 000            1 000             1 000     

Kortfristiga Fordringar        16 345           15 645           15 198             6 450             7 280     

Kassa Bank          1 000             1 000             1 000             1 000             1 000     

Tillgångar    159 349       158 690       160 783       154 535       157 865     

        

Bundet Eget Kapital   205     205     205     205              205     

Fritt Eget Kapital  24     24     24     24                24     

Obeskattade reserver       88 588          90 192           95 371       101 082        106 804     

Långfristiga skulder       57 000          57 000          52 000          47 000          42 000     

Kortfristiga skulder       13 531           11 269           13 183          17 824           32 232     

Eget kapital och skulder     159 349       158 690       160 783       166 135       181 265     

       

Kassaflödesanalys KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat  4 964                     1 609             5 184             5 716             5 727     

Avskrivningar          6 464            5 461            5 460           5 500             5 500     

Medel från verksamheten        11 428          7 070          10 644           11 216         11 227     

        

Investeringar  - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

Kassaflöde från investeringsverks.   - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

        

Amortering av lån  - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Nya lån                 0                      0                      0                      0                      0       

Kassaflöde från finansverks.   - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Årets kassaflöde  1 668     2 070     - 2 356     - 1 784     - 1 773     

       

Energi  2021 2022 2023 2024 2025 

Producerad energi MWh   103 423      98 000          99 000     100 000   101 000     

Antal anläggningar st         1 414             1 430             1 440             1 450             1 460     

Abonnerad effekt MW      43 603           44 000           44 100           44 200           44 300     

 

 

  

19



7 
 

Budget 2023 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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