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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Energi AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom 

gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds kommun i 

kommunfullmäktige 2016-02-29, § 28, reviderat 2019-06-24, § 116. 

 

Bakgrund 
 

Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt för det nya samhälle 

som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, 

boende- och näringslivsmiljöer i kommunen. 

 

 

1. Uppdrag 
  
Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål  

 

• inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en 

attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda tjänster 

av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor 

 

• inom ramen för bolagets ekonomi och på affärsmässig grund fortsätta utveckla 

fjärrvärmeverksamheten till gagn för miljön och kommunens invånare, näringsliv och 

verksamheter.  

 

• genom sitt delägarskap i Wexnet AB aktivt verka för en fortsatt utveckling av 

tillgången till bredband och bredbandstjänster för kommunens invånare, näringsliv och 

verksamheter. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden ett prioriterat fokusområde för 

kommunen och målet är att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (i enlighet med det nationella mål och 

definitioner). Bolaget ska verka för att fortsatt bredbandsutbyggnad sker i Wexnet utan 

ytterligare ägartillskott utöver de som redan beslutats. 

 

• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom bredbandsstrategi, energiplan, miljöprogram och översiktsplan. 

 

• utforma taxor och priser för fjärrvärme så att de bidrar till energieffektivisering och 

gynnar effektivitet och sparande för kunden 

 

• bidra till att ge medborgarna ökad kunskap om energieffektivisering (i samverkan med 

kommunens energi- och klimatrådgivning) 

 

• vara en aktör i kommunens miljö- och klimatarbete 

 

• minimera klimatpåverkande utsläpp 

 

• värna om kundintresset för verksamhet och tjänster där bolaget är leverantör och har 

monopol eller dominerar 

 

• bolaget ska under mandatperioden utreda och överväga möjligheten till nytt 

affärsområde inom elhandel. 



 

• bolagets olika affärsområden ska särredovisas i redovisningen för både resultat- och 

balansräkning 

 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

 

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 

årsredovisningen. 

 

2. Avgiftsfrågor 
 

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. 

 

Bolaget ska ge löpande information till kommunen och de kommunala företagen avseende 

eventuella avgiftsförändringar som påverkar budgetarbetet.  

 

 
3. Investeringar, lån och kommunal borgen 
 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 

kommunkoncernen. 

 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 

om 75%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen (undantag kan 

medges men ska tillämpas restriktivt). 

 

 
4. Långsiktig avkastning och soliditet 
 

Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 

investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 

 

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4% (gäller ej affärsområde bredband). 

 

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 35% beräknat på bolagets totala kapital.  

 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 

utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 

uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 

krav. 

 
Definitioner: 

Direktavkastning = bolagets rörelseresultat i relation till bolagets totala tillgångar (bokfört värde). 

Soliditet = bolagets egna kapital (justerat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 

 

 


